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.: APRESENTAÇÃO
A ocupação do solo pelo homem, de forma similar ao que compreendemos
atualmente como espaços urbanos, teve seu início há cerca de cinco mil
anos. Com o surgimento dos primeiros assentamentos permanentes, o
comércio, o estoque da produção agrícola e o poder se tornaram
centralizados, e os habitantes desses aglomerados urbanos dedicaram-se a
ocupações mais especializadas.
A revolução industrial intensificou o processo de crescimento das cidades. A
necessidade de mão-de-obra nas indústrias levou à redução do número de
habitantes do campo, promovendo, simultaneamente, a atração pela
cidade e a evasão rural.
Este aumento de densidade populacional gerou áreas insalubres no tecido
urbano compacto preexistente. Esta condição inicial do inchaço dos centros
urbanos originou doenças e epidemias, gerando revolta da classe
trabalhadora e das pessoas menos privilegiadas residentes nesses locais.
Contrapondo-se às condições precárias de saneamento, insolação e
ventilação, situação comum das cidades durante a Revolução Industrial, o
movimento moderno propôs grandes áreas livres a serem transformadas em
espaços públicos, semelhantes a vastos jardins que seriam, supostamente,
utilizados de forma intensa.
Este argumento foi utilizado para defender a necessidade de edifícios
verticais como forma de incrementar a densidade em áreas urbanas ao
mesmo tempo em que preservaria grandes áreas livres e públicas no nível
térreo.
Porém, essa nova forma de olhar os espaços públicos e privados não
considerava que a densidade não se resumiria ao seu aspecto meramente
quantitativo, mas que a escala dos espaços livres, assim como a relação que
esses espaços estabelecem com a forma edificada, teriam grande
influência sobre a vitalidade urbana. Ao privilegiar a segregação dos usos
dos espaços, o modelo de urbanismo moderno ignorava a indispensável
interação entre eles. Desconsiderando os potenciais que a diversidade das
metrópoles atuais propiciam, esse olhar pragmático, segundo as criticas dos
urbanistas pós-modernos, levou à perda da vitalidade dos espaços mistos,
propondo-os homogêneos e monótonos.
Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente,
mais da metade da população mundial vivem em centros urbanos. No Brasil,
segundo dados do Censo de 2010, organizado pelo IBGE, este número é
ainda maior, abrangendo em torno de 85% da população brasileira.
Entretanto, o processo de verticalização também está associado,
atualmente, à necessidade do mercado imobiliário em gerar excedentes
econômicos, frente ao fato que a conformação do espaço urbano advém
de um processo especulativo. A promoção de uma densificação urbana
responsável exige uma série de contrapartidas, tanto da municipalidade
quanto dos investidores privados. Visto que a disposição, dimensões,
afastamentos e tipologias das edificações verticais influenciam na
disponibilidade de recursos naturais do ambiente construído, tanto de
espaços privados quanto de uso público. Deste modo, os investidores
privados e gestores públicos devem oferecer e garantir a formação de
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espaços e redes de serviços, que aliados à distribuição racional dos edifícios
sobre os terrenos demonstrem comprometimento com a ocupação urbana
trazendo salubridade e qualidade de estar às edificações e aos espaços
urbanos que as circundam.
A adoção de práticas que visam a redução do consumo de energia com o
uso de recursos renováveis é uma alternativa para transformar as cidades
atuais em sustentáveis e ambientalmente responsáveis.
Considerando os desafios desse cenário, o alcance da qualidade ambiental
e redução de consumos encontrarão dificuldade no acesso aos recursos
naturais renováveis? Nesse sentido, o que se deseja para o habitat humano
do século XXI?
Nesta edição, o ENCAC/ELACAC além do movimento de compactação e
verticalização das cidades, também discute a apropriação do clima no
planejamento do ambiente construído, visando melhores condições de
conforto ambiental, sustentabilidade e eficiência energética do ambiente
construído. Fomentar a adoção de medidas sustentáveis que possam
amenizar os impactos causados ao meio-ambiente, entre os quais a busca
por conforto ambiental e a redução dos gastos energéticos são objetivos
desta edição do evento.

Site ANTAC:

http://www.antac.org.br

Redes Sociais
ANTAC:

https://www.facebook.com/antac.ambienteconstruido
https://plus.google.com/+PresidenciaAntac/posts

Site ENCAC:

http://www.infohab.org.br/encac/
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RESUMO

Diversas são as opções para a escolha de uma tipologia construtiva de laje. As mais comuns em edifícios
residenciais e comerciais são a laje maciça, pré-moldada, nervurada e alveolar. Porém, com a norma de
desempenho NBR 15.575-3:2015, questiona-se qual tipologia tem melhor desempenho em relação ao
isolamento acústico. Este trabalho teve como objetivo a análise do isolamento acústico de lajes ao ruído de
impacto e, posteriormente, a avaliação do nível de desempenho de cada sistema de piso. As medições
realizadas in situ foram conduzidas de acordo com a normatização internacional ISO 16.283-2:2015 em um
total de 28 ambientes. Os resultados indicaram que a laje alveolar possuiu desempenho 25%, 21% e 19%
mais eficiente que a pré-moldada, nervurada e maciça, respectivamente. A melhor eficiência da laje alveolar
pode ser atribuída a sua espessura, que chega a ser o dobro de algumas das anteriores. Além disso, de acordo
com os critérios de desempenho da NBR 15.575-3:2015, 53,5% dos sistemas de pisos obtiveram
desempenho superior, 42,8% desempenho intermediário, 3,6% desempenho mínimo exigido pela norma.
Comparando os resultados entre as mesmas tipologias, é observada uma significativa influência do
revestimento aplicado no sistema de piso.
Palavras-chave: Isolamento Sonoro, Ruído de Impacto, Norma de Desempenho.

ABSTRACT

There are several ways for choosing a constructive type of slab. The most common slabs used on residential
and commercial buildings are solid flat, ribbed, waffle and hollow-core slab. However, with the new
performance standardization NBR 15.575-3:2015, it is questioned which typology performs better in relation
to the acoustic insulation. This paper had as goal to analyze the slabs’ acoustic insulation in relation to the
impact noise and then the level of performance of each floor system was evaluated. The non-destructive
testing was applied in accordance to the international standardization ISO 16.283-2:2015 for a total of 28
rooms. The results of the different typologies were compared and the alveolar slab had a 25%, 21% and 19%
performance more efficient than the ribbed, waffle and solid flat slab respectively. The best performance of
the hollow-core slab can be attributed to its thickness that is around twice the thickness of the previous ones.
In addition, according to NBR 15.575-3:2015 requirements, 53,5% of the floors systems reached a superior
performance, 42,8% intermediate performance, 3,6% minimum performance required by the standard.
Comparing the results among the same typology families, a significant influence of the applied coating on
the floor system was observed.
Keywords: Sound Insulation, Impact Sound, Performance Standard
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1. INTRODUÇÃO
Com a melhora das técnicas construtivas e das matérias primas na construção civil, os elementos estruturais
foram se tornando cada vez mais esbeltos. Porém, em determinado momento, tal redução dos elementos
começou a reduzir a eficiência do isolamento acústico das edificações. No cenário da precarização das
construções, foi desenvolvida a norma de desempenho NBR 15.575 (ABNT, 2013), com objetivo de
aperfeiçoar a qualidade das habitações brasileiras. Esta determina parâmetros mínimos sobre a durabilidade
da estrutura e se estende até exigências de acabamento. No âmbito acústico, a norma define faixas de
isolamento acústico para ruídos de impacto e ruídos aéreos, e classifica seu desempenho de acordo com o
nível de isolamento alcançado.
A NBR 15.575-3 (ABNT, 2013) foi um marco na normatização brasileira, pois foi a primeira norma a
exigir critérios de desempenho. Isso significa que, independente da solução construtiva, o ambiente
habitacional deve atender a uma série de exigências mínimas e, dependendo do desempenho auferido, pode
ser classificado em mínimo, intermediário ou superior.
Segundo Bertoli e Ruschel (2014), para o atendimento dessa norma, o projetista precisa conhecer o
desempenho acústico (isolamento sonoro de paredes, fachadas e o isolamento de ruídos de impacto) para que
possa incorporar adequadamente os materiais aos projetos das edificações. Esse fato vem ganhando maior
atenção entre os pesquisadores e novas informações sobre o desempenho acústico dos fechamentos vem
sendo estudadas.
Penedo e Oiticica (2014), por exemplo, avaliaram o isolamento sonoro entre paredes de apartamentos
e verificaram que os níveis de isolamento são inferiores aos recomendados por normas. Araújo et al. (2016)
estudaram o isolamento de ruído de impacto em pisos e evidenciaram diferenças nos níveis de pressão
sonora causadas por diferentes fontes sonoras de impacto. Esses últimos autores lembram ainda que a rigidez
dos materiais e menor impedância mecânica, leva à maior transmissão do ruído de impacto. Por outro lado,
quanto mais macio e resiliente seja um dos elementos, menos ruído é transmitido. Assim, para reduzir a
transmissão do ruído, é necessário o emprego de técnicas construtivas, que dissipem a energia de contato.
Nessa pesquisa o foco do estudo está na transmissão de ruídos de impacto proporcionada por sistemas
de pisos compostos por lajes maciças, pré-moldadas, nervuradas e alveolares, que são elementos estruturais
comumente utilizados em soluções construtivas brasileiras.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é medir e avaliar o isolamento a ruídos de impacto em edificações com sistemas de
pisos compostos por lajes maciças, pré-moldadas, nervuradas e alveolares. Secundariamente, procura-se
classificar a qualidade do isolamento sonoro proporcionado com base nos parâmetros definidos pela
normatização de desempenho em vigor, a NBR 15.575-3 (ABNT, 2013).

3. MÉTODO
Os ensaios realizados nos locais foram executados de acordo com a norma ISO 16.823-2. No geral, o método
consiste em impactar o piso para simular a geração de ruídos (ambiente emissor), simulando o ruído emitido
pelo caminhar de pessoas, ou da queda de objetos, e verificar a transmissão de ruídos para o pavimento
inferior (ambiente receptor).

3.1

Universo amostral

O universo amostral foi composto por edificações na região da cidade de São Carlos-SP. Os ambientes
escolhidos para o ensaio foram dormitórios, no caso de edifícios residenciais, e salas de aula, no caso de
edifícios institucionais. Ao todo foram realizadas 28 medições, contemplando: 8 lajes maciças, 4 prémoldadas, 4 nervuradas e 12 alveolares (Figura 1.A).
Em relação aos volumes dos ambientes (relacionados na Figura 1.B), 14 deles variam entre 15 a 35 m³,
4 variam entre 35 a 100 m³, 3 variam entre 100 a 200 m³ e 7 variam entre 200 a 250 m³. Quanto à espessura
das lajes (relacionadas na Figura 1.C), 12 delas possuem espessura de 10 a 15 centímetros, 5 variam entre 15
a 20 centímetros, 6 variam entre 20 a 25 centímetros e 5 variam entre 25 a 35 centímetros.
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(A)

(B)

(C)

Figura 1 - Composição do universo amostral: (A) em relação a tipologia; (B) em relação ao volume dos ambientes; (C) em relação a
espessura das lajes

3.2

Equipamentos utilizados

Para a medição da transmissão do ruído de impacto, foram utilizados dois equipamentos: a máquina de
impacto, conhecida também como tapping machine; e um sonômetro, ambos fabricados pela empresa Brüel
& Kjær e disponibilizados pelo laboratório CONFEE (Conforto e Eficiência Energética no Ambiente
Construído) da Universidade Federal de São Carlos.
Para a medição do tempo de reverberação de cada ambiente, foram utilizados balões de látex e o
sonômetro. A função dos balões foi criar um ruído aéreo de alta intensidade e pontual, assim possibilitando a
verificação do decaimento de 60 dB no ambiente. O tempo medido durante o decaimento é o tempo adotado
para a reverberação do ambiente.

3.3

Parâmetros Medidos

Para a determinação do ruído de impacto, foram medidas 3 variáveis na sala de recepção:
- L: é a pressão sonora do ruído de impacto
- B: é a pressão sonora do ruído de fundo
- T: é o tempo de reverberação do ambiente

3.3.1 Procedimentos para a medição da pressão sonora do ruído de impacto
A medição da pressão sonora do ruído de impacto foi realizada, variando-se a posição do sonômetro na sala
de recepção, e alterando-se a posição da tapping machine na sala de emissão. O sonômetro e a tapping
machine foram posicionados em 5 pontos distintos, totalizando 25 pontos. Em cada ponto a medição durou
aproximadamente 15 segundos e foram medidos os níveis de pressão para as seguintes frequências: 100 Hz,
125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1000 Hz, 1250 Hz, 1600 Hz,
2000 Hz, 2500 Hz e 3150 Hz.
Tanto a tapping machine como o sonômetro foram posicionados com distância maior do que 1 metro
das paredes e dispostas em um ângulo de 45º em relação às paredes, sobre as lajes de piso a serem ensaiadas.
Vale destacar que a máquina de impacto é constituída de 5 martelos de 500 gramas cada um, que caem em
queda livre, sequencialmente até encontrar a superfície com uma frequência de 10 golpes por segundo.
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Além disso, em cada posição do sonômetro, a altura deve ser variada entre 1,10 m à 1,50 m, portanto
as alturas adotadas para os 5 pontos são de 1,10 m; 1,20 m; 1,30 m; 1,40 m; e 1,50 m.

3.3.2 Procedimentos para a medição da pressão sonora do ruído de fundo
A medição da pressão sonora do ruído de fundo foi realizada cada vez que a tapping machine foi
reposicionada na sala. A medição durou aproximadamente 15 segundos. O nível de ruído de fundo foi
medido, caso houvesse necessidade de correção do ruído de impacto padronizado. Essa correção deve ser
realizada quando a diferença entre o nível de ruído de impacto e o nível de ruído de fundo se situar entre 6
dB e 10 dB, caso em que o ruído de fundo deve ser considerado nos cálculos. Caso a diferença seja menor
que 6 dB, a correção não é realizada e o nível é ajustado em 1,3 dB. Caso a diferença seja maior que 10 dB,
não é necessário nenhum ajuste.

3.3.3 Procedimentos para a medição de reverberação no ambiente
Para realização da medida do tempo de reverberação do ambiente, foi necessário o uso de uma fonte de som
pontual, como um tiro. Para isso foi adotado o uso do estouro de bexigas (balões de ar) em um ponto do
ambiente, para a verificação do tempo de decaimento do ruído do estouro. Assim, para cada posição do
sonômetro, foi realizado um estouro de bexiga totalizando 6 pontos de medição no ambiente. Com a média
desses resultados, foi determinado o tempo de reverberação de cada sala.

3.4

Equacionamento dos resultados

Com os valores de nível de pressão sonora medidos no ambiente de recepção, foram determinados os valores
do Nível de Pressão Sonora de Impacto Padronizado, L’nT, especificado pela Equação 1. Posteriormente,
esses valores foram ponderados em um único resultado, o Nível de Pressão Sonora de Impacto Padronizado
Ponderado L’nT,w, para cada série de medições, conforme a norma ISO 16.823-2 e calculado através da
Equação 2. Quanto menor o L’nT,w, melhor é o isolamento do elemento construtivo para ruídos de impacto.
L'

nT

T
 L - 10 * log
(dB)
i
T
0

Equação 1

Onde:
L’nT é o nível de pressão sonora de impacto padronizado;
Li é o nível de pressão sonora de impacto medido in loco;
T é o tempo de reverberação do ambiente;
T0 é o tempo de reverberação de referência, onde T0 = 0,5 segundos.
p2  p2  p2
2
n (dB)
L
 10 * log 1
nT
2
n*p
0

Equação 2

Onde:
LnT é o nível de pressão sonora de impacto padronizado no ambiente;
P1, P2, Pn, são pressões sonoras de impacto padronizado medidas em diferentes posições no ambiente de
recepção;
P0 é a pressão sonora de impacto padronizado de referência.
A determinação do nível de pressão sonora de impacto padronizado ponderado (L’ nT,w) é obtido
através da iteração entre a curva de pressão sonora de impacto padronizado com a curva de referência
presente na ISO 16.283-2. A curva de referência deve ser transladada na vertical em movimentos de 1 dB
para que diferença entre as duas curvas sejam o mais próximo possível de 32 dB, não ultrapassando este
valor. A diferença deve ser medida entre as frequências de 100 Hz a 500 Hz. Com o ajuste da curva de
referência, o valor do L’nT,w é extraído do ponto de 500 Hz da curva de referência. A Figura 2 exemplifica o
cálculo do L’nT,w.
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Figura 2 - Determinação do nível sonoro de impacto padronizado ponderado

Somando os valores da diferença da Tabela 1 chega-se ao valor de 26,2 dB, não ultrapassando o
limite de 32 dB. Assim pode-se determinar o valor do L’nT,w na leitura da frequência de 500 Hz, sendo de 56
dB.
Tabela 1 - Diferença entre a curva de referência ISO 16.283 com a curva pressão sonora padronizada no ambiente
Frequência [Hz] Diferença [dB] Frequência [Hz] Diferença [dB]

3.5

100

2,6

250

2,7

125

2,6

315

2,7

160

3,2

400

4,2

200

3,00

500

5,2

Faixas de desempenho

A Tabela 2 segue os parâmetros da NBR 15.575-3 de classificação dos valores de desempenho de isolamento
acústico para ruídos de impacto, a ser cumprido pelo sistema de piso que separa unidades habitacionais e
sistema de piso que separa áreas de uso coletivo.
Tabela 2 - Requisitos para isolamento de ruído de impacto

Elemento
Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas
posicionadas em pavimentos distintos
Sistema de piso de áreas de uso coletivo (atividades de lazer e
esportivas, como home theater, salas de ginástica, salão de festas,
salão de jogos, banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e
lavanderias coletivas) sobre unidades habitacionais autônomas

L'nT,w
[dB]

Nível de
desempenho

66 a 80

Mínimo

56 a 65

Intermediário

≤ 55

Superior

51 a 55

Mínimo

46 a 50

Intermediário

≤ 45

Superior

4. RESULTADOS
Para melhor apresentação dos resultados as tipologias construtivas serão apresentadas individualmente e
posteriormente reunidos em um único gráfico, sendo que o recorte de dados irá abranger a faixa de ruído
entre 48 dB e 85 dB, pois 26 das 28 medições se encontram neste intervalo. Logo após, as lajes são
classificadas de acordo com seu desempenho de isolamento.
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4.1

Laje Nervurada

Na Tabela 3 são descritas as características construtivas de cada sistema de piso. A laje nervurada estudada
possui mesa de 5 cm de espessura e a altura da alma é de 18 cm, totalizando 23 cm. A curva NV-03
apresenta melhor desempenho, devido ao revestimento de madeira e a aplicação de manta acústica aplicada
no edifício. Além disso, na Figura 3 é possível notar a existência de dois conjuntos de curvas com tendências
distintas de comportamento. O primeiro formado por curvas com tendência ascendente, enquanto o segundo
apresentou um comportamento descendente para médias e altas frequências, caracterizado pela curva NV-03.

Nomenclatura

Tabela 3 - Características construtivas sistema piso composto por laje nervurada
Espessura
Tipologia construtiva
Revestimento
Isolamento acústico
Laje
Contrapiso

NV - 01

Nervurada

23

2

Sem Revestimento

Inexistente

NV - 02

Nervurada

23

3

Sem Revestimento

Inexistente

NV - 03

Nervurada

23

3

Taco de madeira

Manta Vinílica

NV - 04

Nervurada

23

3

Sem Revestimento

Inexistente

Figura 3 - Nível de pressão sonora de impacto padronizado em função da frequência em lajes nervuradas

4.2

Laje Maciça

A Tabela 4, caracteriza os sistemas de pisos formados por lajes maciças. O sistema MC-02 é diferenciado de
todos os outros sistemas de piso deste artigo pois o revestimento aplicado é o carpete. Como o carpete é um
material resiliente e amortecedor o ruído transmitido é minimizado, este fato é exemplificado pela curva
MC-02 na Figura 4.

Nomenclatura

Tabela 4 - Características construtivas sistemas de piso composto por laje maciça
Espessura [cm]
Tipologia construtiva
Revestimento
Isolamento acústico
Laje
Contrapiso

MC - 01

Maciça

15

5

Cerâmico

Inexistente

MC - 02

Maciça

15

MC - 03

Maciça

12

5

Carpete

Inexistente

5

Laminado

Inexistente

MC - 04

Maciça

12

5

Laminado

Inexistente

MC - 05
MC - 06

Maciça

12

5

Laminado

Inexistente

Maciça

12

5

Laminado

Inexistente

MC - 07

Maciça

12

5

Laminado

Inexistente

MC - 08

Maciça

12

5

Cerâmico

Inexistente
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A Figura 4 mostra o resultado para as 8 lajes maciças avaliadas. Nota-se que, de maneira global, as
curvas se mostram obedecendo a um mesmo padrão, caracterizado por um pequeno aumento dos níveis das
baixas até as médias e média-altas frequências, e um decaimento a partir dessa frequência. A curva MC-02,
bem abaixo da média, possui desempenho significativamente superior devido a seu revestimento aplicado,
carpete.

Figura 4 - Nível de pressão sonora de impacto padronizado em função da frequência em lajes maciças

4.3

Laje pré-moldada

As características construtivas dos sistemas de piso compostos por lajes pré-moldadas são descritas na
Tabela 5.
Tabela 5 - Características construtivas sistemas de piso composto por laje pré-moldada
Espessura [cm]
Nomenclatura
Tipologia construtiva
Revestimento
Isolamento acústico
Laje
Contrapiso
PM - 01

Pré-Moldada

10

5

Cerâmico

Inexistente

PM - 02

Pré-Moldada

10

5

Cerâmico

Material resiliente

PM - 03

Pré-Moldada

10

5

Cerâmico

Inexistente

PM - 04

Pré-Moldada

10

5

Cerâmico

Inexistente

A Figura 5 apresenta o resultado das 4 lajes pré-moldadas avaliadas. É possível notar que há
tendência dos maiores valores de nível de pressão sonora apresentarem-se próximo às frequências de 2 kHz a
3,15 kHz. A curva do apartamento PM-02 aparece em destaque na Figura 5, em razão da laje possuir uma
camada de material resiliente sob o revestimento de piso, apresentando características acústicas de piso
flutuante.

Figura 5 - Nível de pressão sonora de impacto padronizado em função da frequência em lajes pré-moldadas
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4.4

Laje alveolar

Os sistemas de piso composto por lajes alveolares são caracterizados na Tabela 6. Diferentemente das
tipologias anteriores, a laje alveolar possui grande espessura, variando entre 18 cm a 25 cm, contra 10 cm a
15 cm dos sistemas convencionais. (Leia-se como sistemas convencionais, as lajes maciças e, pré-moldadas).
Além disso, o isolamento acústico citado na Tabela 6, é referente ao isolamento acústico aplicado no forro. O
revestimento com manta vinílica atuou nos ensaios como um revestimento flutuante pois grande parte do
ruído era absorvido pelo revestimento.

Nomenclatura

Tabela 6 - Características construtivas sistemas de piso composto por laje alveolar
Espessura [cm]
Tipologia construtiva
Revestimento
Isolamento acústico
Laje
Contrapiso

AL - 01

Alveolar

18

7

Granilite Polido

Sim

AL - 02

Alveolar

18

7

Granilite Polido

Sim

AL - 03

Alveolar

18

7

Granilite Polido

Sim

AL - 04

Alveolar

18

7

Granilite Polido

Sim

AL - 05

Alveolar

18

7

Granilite Polido

Inexistente

AL - 06

Alveolar

25

10

Granilite Polido

Inexistente

AL - 07

Alveolar

25

9

Manta Vinílica

Inexistente

AL - 08

Alveolar

25

9

Manta Vinílica

Inexistente

AL - 09

Alveolar

25

9

Manta Vinílica

Inexistente

AL - 10

Alveolar

25

9

Manta Vinílica

Inexistente

AL - 11

Alveolar

20

7

Inexistente

Inexistente

AL - 12

Alveolar

20

7

Inexistente

Inexistente

A partir da Figura 6, é possível notar a existência de dois conjuntos de curvas. O primeiro é
caracterizado por curvas com uma leve ascendência, conforme a variação da frequência, e o segundo grupo é
caracterizado por curvas com uma queda acentuada, a partir da frequência de 500 Hz. A diferenciação entre
os dois grupos é causada pelo revestimento flutuante aplicado, manta vinílica, o que chega a causar uma
melhora de aproximadamente 10 dB.

Figura 6 - Nível de pressão sonora de impacto padronizado em função da frequência em lajes alveolares

4.5

Resultado final com verificação da norma de desempenho

Na Figura 7 são representados os valores de nível de pressão sonora de impacto padronizado ponderado.
Dentre as 4 tipologias, nota-se que os sistemas de lajes pré-moldadas e maciças apresentaram o pior
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isolamento acústico, porém o melhor desempenho de sistema de piso correspondeu ao sistema de laje
maciça, o que demonstra que o revestimento aplicado possui mais influência do que a tipologia construtiva.
No fundo da Figura 7 existem 3 cores que delimitam os limites de desempenho de acordo com a
normatização vigente. Primeiramente, o trecho verde ilustra o intervalo de desempenho superior; acima, o
trecho amarelo representa o intervalo de desempenho intermediário; o trecho vermelho claro ilustra o
desempenho mínimo. De acordo com a Figura 7 e a Tabela 2, a maioria das lajes (53,5%) apresentou
desempenho superior de qualidade, seguido pelo desempenho intermediário (42,8%), desempenho mínimo
(3,6%).

Figura 7 - Nível sonoro de impacto padronizado ponderado

Na Tabela 7, os sistemas de piso são classificados de acordo com seu nível de desempenho.
Tabela 7 - Nível de desempenho dos sistemas de piso
Laje

Desempenho
LnT,w

Classificação

Laje

Desempenho
LnT,w

Classificação

Laje

Desempenho
LnT,w

Classificação

AL - 01

56

Intermediária

AL - 11

55

Superior

MC - 01

63

Intermediária

AL - 02

56

Intermediária

AL - 12

55

Superior

MC - 02

26

Superior

AL - 03

55

Superior

NV - 01

58

Intermediária

MC - 03

64

Intermediária

AL - 04

55

Superior

NV - 02

61

Intermediária

MC - 04

60

Intermediária

AL - 05

56

Intermediária

NV - 03

49

Superior

MC - 05

62

Intermediária

AL - 06

55

Superior

NV - 04

55

Superior

MC - 06

56

Intermediária

AL - 07

54

Superior

PM - 01

59

Intermediária

MC - 07

62

Intermediária

AL - 08

54

Superior

PM - 02

62

Intermediária

MC - 08

67

Mínimo

AL - 09

54

Superior

PM - 03

62

Intermediária

AL - 10

54

Superior

PM - 04

63

Intermediária

Na Figura 8 são representadas as curvas do nível de pressão sonora de impacto padronizado em
função da frequência para as diversas tipologias de lajes. Verifica-se o caráter uniforme do isolamento ao
ruído apresentado pelas lajes alveolares, fator que pode ser creditado a seu processo de fabricação, que é
altamente controlado. Assim como na Figura 7, as cores no fundo delimitam os níveis de desempenho, o
trecho verde ilustra o intervalo de desempenho superior; o trecho amarelo representa o intervalo de
desempenho intermediário; o trecho vermelho claro ilustra o desempenho mínimo; e por último, é a faixa de
ruído que não atende à norma.
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Figura 8 - Nível de pressão sonora do ruído de impacto padronizado em função da frequência para as diferentes tipologias
construtivas

5. CONCLUSÕES
A pesquisa possibilitou a formação de um banco de dados sobre isolamento acústico de elementos
estruturais, que poderá auxiliar qualitativamente na tomada de decisão para a construção de edifícios.
Os ensaios e o tratamento dos dados coletados foram realizados de acordo com as exigências da ISO
16.283-2. Com o nível de ruído de impacto padronizado em mãos, foi possível classificar o nível de
desempenho das lajes de acordo com a NBR 15.575-3 (ABNT,2013). Os sistemas de pisos variaram entre
todas as categorias de desempenho, principalmente entre desempenho superior e intermediário.
Contudo, foi verificado que o revestimento da laje possui grande influência na transmissão do ruído de
impacto. Elementos com espessuras semelhantes apresentaram resultados destoantes quando havia algum
tratamento acústico no sistema de piso, seja o tratamento de piso flutuante ou de mantas acústicas.
Uma questão interessante para próximas pesquisas seria verificar a influência da espessura da laje
alveolar no desempenho acústico de um sistema de piso. Pois fatores que aumentam o isolamento acústico
são, em maior grau, a densidade do material e a espessura. Como a laje alveolar possui alvéolos com ar, a
densidade do elemento laje diminui, sendo importante verificar se a espessura da laje com condições
similares de revestimento aumentaria o desempenho acústico do sistema de piso.
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RESUMO
A recente insuficiência de locais para atender a grande demanda por espaços para apresentações teatrais na
cidade de São Paulo faz com que pequenos grupos de teatro montem seus próprios ambientes de
representação, adaptando locais existentes em edifícios antigos e que originalmente eram destinados a outros
usos. Dadas as especificidades de espaços cênicos no que diz respeito ao desempenho acústico, vê-se
necessária a verificação da qualidade acústica destes locais adaptados. De mesmo modo, as salas teatrais têm
uma concentração de pessoas em ambientes fechados, o que demanda cuidados especiais quanto à segurança
contra incêndio e que não podem ser impactados com ações para melhorias da qualidade acústica dos locais.
Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo criar um método expedito para avaliação do desempenho
acústico e aspectos ligados à segurança contra incêndio de espaços adaptados para pequenos ambientes
cênicos na cidade de São Paulo. Ressalta-se que são definas como “pequenas salas” os espaços para públicos
de 80 até 200 pessoas de lotação máxima. Foi preparado um roteiro de aplicação, sendo realizada aplicação
do instrumento de avaliação em objeto de estudo previamente escolhido e contatado, sendo este uma sala de
apresentações teatrais existente na cidade de São Paulo e que se enquadra nos objetos de estudos definidos na
pesquisa. Deste modo, os resultados da pesquisa propõem-se a contribuir nas adaptações de pequenos
espaços já edificados, mediando aspectos voltados a melhoria do desempenho acústico e seu impacto na
segurança dos usuários destes ambientes.
Palavras-chave: Desempenho acústico. Pequenos teatros. Segurança contra incêndio.

ABSTRACT
The recent insufficiency of venues to meet the great demand for spaces for theatrical presentations in the city
of São Paulo causes small theater groups to set up their own environments of representation, adapting
existing venues in old buildings and originally intended for other uses. Given the specificities of scenic
spaces with regard to acoustic performance, it is necessary to verify the acoustic quality of these adapted
sites. In the same way the theatrical rooms have a concentration of people in closed environments, which
demands special precautions regarding fire safety and that can not be impacted with actions to improve the
acoustic quality of the places. In this sense, this research had as objective to create an expedited method to
evaluate the acoustic performance and aspects related to the fire safety of spaces adapted for small scenic
environments in the city of São Paulo. It should be noted that the spaces for publics of 80 to 200 people of
maximum capacity are defined as "small rooms". An application script was prepared, and the evaluation
instrument was applied in a previously chosen and contacted study object, this being a theatrical presentation
room existing in the city of São Paulo and that fits the objects of Studies defined in the research Thus the
results of the research are proposed to contribute to the adaptations of small spaces already built, mediating
aspects aimed at improving acoustic performance and its impact on the safety of users of these environments.
Keywords: Acoustic performance. Small theaters. Fire safety.
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1. INTRODUÇÃO
A cidade de São Paulo possui uma forte tradição na promoção de eventos culturais, consolidando-se
cada vez mais como um importante centro de difusão cultural do Brasil e da América Latina. Com efeito,
dada a sua forte economia, cada vez mais vem para São Paulo eventos ligados às artes cênicas e surgem
novos grupos de teatro na cidade. Em adição, foi criada no ano de 2002 na capital paulista a Lei Municipal
de Fomento ao Teatro (Lei Nº 13.279), que instituiu o programa municipal de promoção cultural direcionado
ao campo do teatro com incentivos financeiros para o setor, fazendo com que o número de grupos teatrais
paulistanos aumentasse significativamente. Segundo Fioratti (Jornal Folha de São Paulo, 21/01/2012, pág.
D1):
“Os 80 grupos registrados na Cooperativa Paulista de Teatro em 2002 se transformaram em 800 (no ano
de 2012), a maioria na capital. Destes, 400 estão em atividade. Nesses dez anos... o Fomento ao Teatro acumulou
"um repertório de realizações que permite uma avaliação ampla e desapaixonada", diz o secretário municipal da
Cultura, Carlos Augusto Calil.”.

Por outro lado, o centro da capital paulista é caracterizado pela existência de um vasto parque
imobiliário edificado subutilizado. A quantidade de edifícios e espaços edificados abandonados destaca-se e
alguns grupos, entidades e organizações atraem-se por estes espaços para suprir suas necessidades. Assim,
dada a insuficiência do número de espaços destinados às apresentações cênicas em São Paulo que possam
atender a crescente demanda, os grupos teatrais utilizam-se cada vez mais de espaços de edifícios existentes
e que antes eram destinados para outros usos, como o terciário, por exemplo, adequando-os às suas
necessidades (RODRIGUES, www.cartacapital.com.br acessado em 11/03/2014).
Importante citar que existem vários argumentos a favor da proposta de aproveitamento do parque
imobiliário já edificado nas cidades, como por exemplo, o aproveitamento da infra-estrutura já consolidada e
a preservação do patrimônio histórico arquitetônico (CROITOR e MELHADO, 2009). Também podem ser
citadas as justificativas ambientais que envolvem as reabilitações de edifícios antigos, considerando que os
resíduos sólidos de construção e demolição são responsáveis por 50% de todo o resíduo sólido gerado em
nosso país (ULSEN, 2006). A simples aplicação dos princípios de aproveitamento de parque imobiliário
edificado já contribuem para a diminuição da produção desses resíduos, pois, da mesma forma, diminuem-se
preocupações com sua destinação e impactos ambientais oriundos de seu descarte.
Entretanto, há que se analisar até que ponto edifícios e espaços edificados antigos suportam as
modificações a fim de atender as exigências que os novos usos demandam. Ressalta-se que esses edifícios
antigos foram projetados e construídos em outras épocas, atendendo recomendações normativas e funcionais
do período de seu projeto e construção (GALVÃO e ORNSTEIN, 2010).
Igualmente convém salientar que espaços destinados às apresentações teatrais requerem aspectos
peculiares no seu projeto arquitetônico para atender especificidades relativas ao desempenho acústico, tais
como a preservação do espaço de apresentação dos ruídos externos, bem como as distancias adequadas do
palco aos espectadores, cuidados com a difusão do som e controle do Tempo de Reverberação (EGAN,
2006).
De mesmo modo, as salas teatrais têm a concentração de um número considerável de pessoas em
ambientes fechados, o que demanda cuidados especiais quanto à segurança contra incêndio e que não podem
ser impactados com ações para melhorias da qualidade acústica dos locais. Em adição, recentemente
ocorreram importantes e impactantes incêndios em locais onde a qualidade acústica era premissa de projeto.
Em primeiro lugar cita-se o incêndio ocorrido no auditório do Memorial da América Latina em São
Paulo, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, onde o carpete do piso e os revestimentos acústicos foram
responsáveis pelo alastramento das chamas (GONÇALVES, disponível em www.estadao.com.br acessado
em 23/09/2014).
Outro exemplo significativo foi o incêndio na casa de shows Kiss na cidade de Santa Maria, onde
houve uma perda significativa de vidas. Sobre o evento, Azevedo (www.estadao.com.br acessado em
23/09/2014) informa:
“A tragédia começou as 2h30min... quando um músico acendeu um sinalizador para dar início ao show
pirotécnico...Uma fagulha atingiu o sistema de exaustão da casa noturna e o fogo se espalhou rapidamente pelo
teto composto de papelão e material de proteção acústica.”

Assim, em ambos os eventos os materiais utilizados para melhoria da qualidade acústica foram
apontados como os responsáveis pela propagação das chamas e ampliação do sinistro (GONÇALVES,
disponível em www.estadao.com.br acessado em 23/09/2014).
Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo criar um método expedito para avaliação do
desempenho acústico e aspectos ligados à segurança contra incêndio de pequenas salas de apresentações
cênicas de espaços adaptados na cidade de São Paulo. Ressalta-se que são definas como “pequenas salas” os
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espaços para públicos de 50 até 200 pessoas de lotação máxima. Por tratar-se de uma compilação de
exigências legais e normativas mínimas, bem como orientações acadêmicas, que devem ser agregadas em
projeto e execuções de reabilitações, transformam a importante etapa de diagnóstico, anterior e preparatória
ao projeto, em artifício rápido e de fácil interpretação e compreensão (GALVÃO, 2012).
Foi preparado um roteiro de aplicação, baseado em normas, Leis e trabalhos científicos com validade
reconhecida, relativos aos temas de acústica em salas especiais (teatros, cinemas, auditórios, etc.) bem como
a segurança contra incêndio nessas salas. Este roteiro foi aplicado em objeto de estudo previamente
escolhido e contatado, sendo este uma sala de apresentações teatrais existente na cidade de São Paulo e que
tem as mesmas características dos objetos de estudos definidos na pesquisa, a saber, ou seja, pequenas salas
de apresentações cênicas, adotando-se os princípios da meta-avaliação, ou seja, a “avaliação da avaliação”.
Os resultados apresentados propõem-se a contribuir nas adaptações de pequenos espaços já edificados,
mediando aspectos voltados a melhoria do desempenho acústico e seu impacto na segurança dos usuários
destes ambientes.

2. OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo elaborar um instrumento de avaliação expedita das condições de
desempenho acústico e segurança contra incêndio para ser aplicado em pequenas salas de apresentações
cênicas de espaços adaptados. Ressalta-se que são definidas como “pequenas salas”, espaços para públicos
de 80 até 200 pessoas de lotação máxima, segundo delineado por Gomes, Ribeiro e Aquino (2004). O
instrumento proposto contribui para a tomada de decisões construtivas e de projeto, justificando a opção por
reabilitar o parque imobiliário existente e sua adaptação para outros usos, sendo um balizador para a
diminuição e a otimização dos custos de execução, assim como a precisão nas ações.

3. MÉTODO
Inicialmente foi feito um levantamento para elencar normas, Leis e trabalhos científicos com validade
reconhecida, relativos aos temas de acústica em salas especiais (teatros, cinemas, auditórios, etc.) bem como
a segurança contra incêndio nessas salas. Este levantamento designou grupos de aspectos específicos nos
dois temas a serem avaliados, suscitando elencar indicadores quantitativos para cada um deles, a saber:
Tabela 1: Aspectos a serem avaliados nas salas especiais.
Itens de análise
Distancias máximas - palco
até última fileira e rota de
fuga
Vão mínimo para abertura de
saída emergência
Existência de
regulamentação legal para
funcionamento
Volume per capita para
adequação do Tempo de
Reverberação
Proporção adequada
largura/comprimento
Diferença som direto e som
refletido pelo teto
Tempo de Reverberação
adequado
Ocorrência de paralelismo
nas plantas retangulares
Existência de antecâmara na
porta de acesso à plateia

Fonte

Tema

Indicador quantitativo

EGAN (2006) e Instrução
Técnica do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo (IT 11)
Instrução Técnica do Corpo de
Bombeiros do Estado de São
Paulo (IT 11)

Desempenho acústico e
Segurança contra
incêndio.

20m (palco até última fileira) e
40m (do ponto mais distante até
a saída)

Segurança contra
incêndio

1,20m (duas folhas abrindo para
fora)

SÃO PAULO estado, Decreto
56.819 de 10 de março de 2011

Segurança contra
incêndio

Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB)

SOLER, KOWALTOWSK e
PINA (2005)

Desempenho acústico

5m³ per capita

Desempenho acústico

Comprimento (máximo) =
Largura x 1,6

Desempenho acústico

A+B-C ≤ 17m

EGAN (2006), BERANEK
(2004)
EGAN (2006), CARVALHO
(2002)
EGAN (2006), ZANNIN et al.
(2015) e NBR 12179
EGAN (2006), ERMANN
(2015)
ERMANN (2015), BERANEK
(2004)

Desempenho acústico
Desempenho acústico
Desempenho acústico

Cuidados com ruído intrusos
da própria edificação

BRANDÃO (2016)

Desempenho acústico

Isolamento de ruídos aéreos
das paredes limítrofes da

MEHTAH, JOHNSON e
ROCAFORT (1999)

Desempenho acústico
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Mínimo de 1 e máximo de 1,5
segundos para 500 Hz
Uso de formas difusoras do som
nas paredes laterais.
Preservação do espaço de
apresentação de ruídos externos
Existência de paredes
hidráulicas nos limites da sala
de apresentações
Rw mínimo de 50dB ou
existência de corredores com

sala de apresentações
Uso de materiais para
controle de TR (absorvente
acústicos)
Uso de equipamentos de
combate a incêndio
Aspectos de leiaute

controle de fluxo nas laterais da
plateia.
Instrução Técnica do Corpo de
Bombeiros do Estado de São
Paulo (IT 08 e IT10)
Instrução Técnica do Corpo de
Bombeiros do Estado de São
Paulo (IT 21 e IT 22)
SÃO PAULO município, LEI
11.228 de 25 de junho de 1992.

Segurança contra
incêndio

Materiais absorventes classe A
ou B

Segurança contra
incêndio

Hidrantes, extintores e/ou
mangotinhos

Segurança contra
incêndio

Assentos fixos

Note-se que, basicamente, as medidas a serem verificadas são relativas aos aspectos dimensionais,
com distancias máximas e mínimas, bem como geométricos, como a proporção ideal entre o comprimento e
a largura, por exemplo. Também se ressalta a importância na escolha de materiais de acabamento adequados,
pois estes podem comprometer ambos os itens de avaliação, podendo ser danosos à segurança contra
incêndio, bem como ao desempenho acústico das salas.
Também, é digno de nota que foi dado o privilégio para medidas de avaliação como visitas e
medições, observações locais, análise de documentação cadastral e cálculos matemáticos. Nota-se que foi
adotada uma facilitação dos métodos de avaliação, tanto no que diz respeito aos procedimentos, quanto aos
equipamentos utilizados, de modo que pudessem ser elaboradas instruções básicas para sua aplicação, haja
vista o roteiro poder ser utilizado por profissionais que tenham conhecimentos de construção civil, mas que
não tenham conhecimentos profundos sobre alguns dos seus itens. Como exemplo desta facilitação, pode ser
citado o procedimento para avaliação do Tempo de Reverberação, sendo utilizado o processo de cálculo
adotado por Zannin et al. (2015) e indicadores numéricos de Egan (2006), porém tomadas medidas apenas
para a frequência de 500 Hertz, como deliberado pela NBR 12179 (ABNT, 1992).
Esta facilitação dos métodos igualmente atende ao interesse dos aplicadores que, porventura, possam
não ter acesso a laboratórios especializados ou equipamentos sofisticados cuja aquisição seja onerosa em
termos financeiros e demande grande complexidade no seu manuseio. No entanto apesar de facilitados na
sua aplicação, por serem baseados em deliberações normativas e acadêmicas seguras, estes métodos são
confiáveis como suporte do resultado dado aos itens avaliados.
Assim, os resultados obtidos na aplicação do roteiro proposto podem gerar insumos que norteiem as
decisões de reformas, atualizações e adaptações para o uso cênico em espaços edificados, sendo, portanto,
úteis aos gestores desses espaços.
A seguir foi preparado o roteiro de vistoria in loco e definidas as equipes de aplicação do roteiro,
sendo, minimamente, constituída de um profissional que tenha conhecimentos de processos construtivos
(arquiteto, engenheiro, tecnólogo da construção civil, etc.) acompanhado de um estagiário. Vale acrescentar
que a equipe responsável pelo emprego do instrumento foi orientada a elaborar um relatório de dificuldades e
dúvidas encontradas no processo de aplicação, documento importante para o processo de meta-avaliação,
definido por Hedler e Torres (2009) como “a síntese de achados sobre a avaliação de programas”. Os autores
acrescentam que a meta-avaliação informa sobre a validade e utilidade dos métodos de avaliação e oferecem
direção sobre sua utilidade para avaliar, ou seja, trata-se da “avaliação da avaliação”. Firme e Letichevsky
(2010, p. 184), ao comentarem a meta-avaliação, adicionam:
“Avaliar, portanto, pode ser um empreendimento de sucesso, mas também de fracasso; pode conduzir a
resultados significativos ou a respostas sem sentido; pode defender ou ameaçar [...] Nesse sentido a avaliação
deixa de ser evento para ser processo [...] Nesse enfoque reside uma ênfase crucial no uso dos resultados, o que é
coerente o entendimento de que a avaliação deve ser articulada substancialmente para a transformação e o
aperfeiçoamento de seu objeto. Aqui é preciso destacar a importância de se identificar quem são os interessados,
direta ou indiretamente, no objeto em questão e, por conseguinte, afetados pelos resultados da avaliação.”

Os autores também indicam que esses interessados devem ser identificados, sendo eles os usuários em
potencial do instrumento de avaliação proposto, chamados de stakeholders. O passo posterior é a busca do
envolvimento desses interessados no processo de avaliação e análise dos resultados oriundos desse
envolvimento (Firme e Letichevsky, 2010). Portanto, foi elencado o público interessado nos resultados do
processo de aplicação do roteiro e seus resultados, sendo esses os pequenos grupos teatrais que montam seus
locais de apresentações e que, com baixo orçamento para a contratação de técnicos especializados, fazem
eles próprios as adaptações.
Foram mantidos contatos com um estudo de caso, com características adequadas pertinentes aos
objetos de estudos do trabalho, a saber, salas adaptadas para apresentações teatrais e com lotação variável de
80 até 200 pessoas. Entrevistou-se o gestor do local e foi feita uma visita para aplicação do roteiro, com
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duração 1h30min, acompanhada do gestor. De mesmo modo, um dos membros da equipe assistiu uma das
apresentações teatrais regulares do estudo de caso, para observações e adequações do relatório final.

4. OBJETO DE ESTUDO
O espaço utilizado na pesquisa é
localizado na região central da cidade de São
Paulo. Segundo o gestor, primordialmente o
funcionamento ocorre sextas-feiras e nos
finais de semana.
O local se encontra no pavimento térreo
de um edifício residencial e possui 85m²,
composto de grande salão, 2 banheiros e sala
de apoio. O leiaute do local era reversível,

Imagem 1 – Objeto de estudo

sendo que, no momento da visita, havia um pequeno
corredor de entrada e acesso ao salão principal, separado
deste por uma vedação de vidro com cortinas de tecido. O
salão principal tinha a disposição de cadeiras nas bordas da
área de apresentações, cadeiras estas soltas e constituídas de
plástico.
As vedações externas são constituídas de alvenaria de
blocos de concreto nas laterais e fundos, e vidro temperado
na divisa com a rua. Digno de nota que não houve uma
preocupação nas junções entre as placas de vidro, no que diz PLANTA - LEIAUTE
respeito à calafetação de frestas para privilégio do 0 1 2 3 4m
isolamento acústico. De mesmo modo, as portas são de ESCALA GRÁFICA
vidro temperado. Para preservar a privacidade visual do
salão principal, foram colocadas cortinas de tecido nas Imagem 2 – Planta do objeto de estudo
vedações de vidro externas.
Foi informado pelo gestor, que a sala pode comportar 150 pessoas, porém, o leiaute constante no
momento da visita técnica tinha 42 assentos. No entanto foi dito que para aquela apresentação, eram
colocadas mais cadeiras até completar 80 lugares. Para efeito da aplicação do roteiro, foi considerada a
quantidade de assentos existentes no momento da sua efetivação

5. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO ROTEIRO.
São apresentados, a seguir, os resultados da aplicação realizada para cada item analisado:
Tabela 2: Resultado de aplicação do roteiro.
Itens de análise
Distancias máximas - palco até última
fileira e rota de fuga

Vão mínimo para abertura de saída
emergência

Resultado
Atendido

Atendido com ressalva
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Observações
Distancias inferiores aos indicadores adotados
A porta tem dimensões superiores ao indicador
adotado, porém as folhas são constituídas de
material não adequado (vidro) e não possui
mecanismo anti-pânico e abrem para o interior
da sala.

Existência de regulamentação legal para
funcionamento
Volume per capita para adequação do
Tempo de Reverberação

Não atendido

Atendido

Diferença som direto e som refletido pelo
teto

Atendido

Ocorrência de paralelismo nas plantas
retangulares
Existência de antecâmara na porta de
acesso à plateia
Cuidados com ruídos intrusos da própria
edificação
Isolamento de ruídos aéreos das paredes
limítrofes da sala de apresentações
Uso de materiais para controle de TR
(absorvente acústicos)
Uso de equipamentos de combate a
incêndio
Aspectos de leiaute

Apesar do gestor informar que a lotação pode
chegar a 150 pessoas foi adotada a lotação
constante no leiaute do dia de vistoria. Assim o
volume per capita é de 16,19m³
A planta do local tem configuração geométrica
muito próxima de um quadrado.

Não atendido

Proporção adequada largura/comprimento

Tempo de Reverberação adequado

O local não possui AVCB

Sempre inferior a 17m

Não atendido

O TR calculado foi de 1,88s (500Hz)

Não se aplica

A sala não é retangular

Não atendido

Não existe antecâmara

Não atendido
Não atendido
Não atendido
Atendido parcialmente
Não atendido

A divisória existente entre a sala de
apresentações e o corredor de entrada não vai até
o teto
A vedação externa é constituída de vidro com
baixa estanqueidade na execução
Existe uma quantidade excessiva de tecidos e
espumas
Existem extintores de incêndio que não são
sinalizados na sua localização e nem o seu tipo.
Os assentos não são fixos

Dos quatorze itens avaliados, apenas três foram
plenamente atendidos nos seus indicadores de
desempenho, todos eles relativos ao desempenho
acústico. Porém, mesmo neste quesito, alguns temas

Imagem 4 – Vista da entrada

não foram satisfeitos,
como a preservação da
sala de apresentações
dos ruídos externos e o
Tempo
de
Imagem 3 – Vista das cadeiras e local de apresentações.
Reverberação (TR),
por exemplo.
Na visita feita no momento de apresentação teatral regular, a rua onde
é localizado o estudo de caso, permanecia calma e silenciosa. Porém, em
determinado momento, um veículo de coleta de lixo estacionou à frente do
local e começou o processo de retirada dos recipientes, o que se constituiu
em grande incômodo aos usuários. Isto corrobora a falta de preservação do
espaço de apresentações dos ruídos externos, conforme apresentado no
roteiro.
Também, ainda que a saída seja constituída de material não resistente
ao fogo, também existe um gradil externo que se constitui em mais um
obstáculo a ser transposto.

Imagem 5 – Extintor de incêndio.
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Mesmo que as distancias até
a rota de fuga sejam adequadas, as
cadeiras não são fixas, o que pode
obstruir e comprometer a fuga em
caso de sinistro.
Ainda que as distancias entre
a fonte e os espectadores seja
inferior a 17 metros, o volume per
capita é extremamente alto,
comprometendo o Tempo de
reverberação para o local.
Todos itens relativos ao
controle e preservação de incêndio
ficaram a desejar, pois nenhum
deles foi plenamente atendido.
Apenas um quesito de segurança
contra incêndio foi parcialmente
atendido, sendo ele a existência de
extintores. Porém os equipamentos
estão sem sinalização da sua
localização, nem o seu tipo, não
pressupondo um efetivo combate ao sinistro. Em adição, o acesso aos extintores quase sempre é obstruído
por elementos como cadeiras e biombos.
Por fim, convém citar que a reabilitação de edifícios ainda é assunto incipiente em nosso país e sendo
vital a elaboração de pesquisas sobre o assunto, principalmente adequadas à etapa de diagnóstico, quando são
definidos os potenciais que o ambiente construído a ser reabilitado tem para atender as adequações aos novos
tempos e usos. Esta etapa, anterior à fase de projeto, é fundamental para nortear as tomadas de decisões,
sendo que não se tem em nosso país o costume nem a paciência para realiza-la. Croitor, Oliveira e Melhado
(2006) reforçam a importância dessa investigação inicial, informando que os estudos abordando essa fase
ainda são incipientes em nosso país. Amâncio e Fabricio (2011) também ressaltam que quanto melhor a
qualidade do processo de diagnóstico, melhor se desenvolvem as obras de aproveitamento de ambientes
construídos antigos.
Imagem 6 – Vista interna da porta de entrada.

6. CONCLUSÕES
A intenção desta pesquisa foi elaborar um instrumento que contribuísse na fase inicial do processo de
reabilitação e adaptação de espaços já edificados para o uso cênico, colaborando com o maior embasamento
técnico e científico das decisões de projeto e igualmente fundamentando estudos de viabilidade econômica e
técnica, sem, no entanto, onerar o processo e aumentar prazos na sua aplicação. Adotou-se o princípio da
avaliação expedita, com a elaboração de um sistema rápido e amigável no seu uso e de baixo custo para sua
realização.
Não obstante apresentar, claramente, os pontos do espaço físico dos ambientes adaptados que devem
ser motivo de atenção para os projetos de reabilitação, explicitar soluções não é a intenção fundamental do
roteiro ora apresentado. No entanto, mesmo que a ingerência sobre a originalidade das soluções deve ser do
projetista, os resultados apresentados no roteiro são importantes para que os temas expostos no instrumento,
a saber, desempenho acústico e segurança contra incêndio, sejam inseridos nas ações de projeto. Também
apresentando os problemas concedem maior possibilidade de acertos nas decisões. Assim, a aplicação
realizada evidencia que o roteiro é compreensível e viável para utilização.
Por fim, convém citar que a consulta aos especialistas pode representar um aspecto proibitivo para o já
diminuto orçamento para efetivação de salas de apresentações de pequenos grupos de teatro. Nesse sentido, o
instrumento exposto pode se constituir em opção módica e efetiva na busca da melhoria das condições
ambientais destes espaços.
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RESUMO

Com o impacto da nova norma de desempenho, NBR 15575 (ABNT, 2013), frente à construção civil e às
exigências do usuário relativas à habitabilidade, é necessário que as edificações atendam a alguns
parâmetros, entre os quais citamos o atendimento aos índices mínimos de desempenho acústico para
fachadas. Nesse sentido, este trabalho analisa o impacto das portas externas no desempenho acústico de
fachadas, através de uma análise pelo método de precisão realizado em laboratório, obtendo o índice de
redução sonora ponderado (RW). Esta análise foi realizada com uma parede externa de 25 cm, composta por
blocos cerâmicos (19x19x29 cm) revestidos em argamassa em ambas as faces, a qual apresentou índice de
redução sonora (RW) de 48 dB. A parede recebeu uma porta maciça de madeira de 1,06 x 2,14 m e 52,9 kg
sem mecanismos de isolamento acústico para compor a análise da esquadria na fachada. Os resultados
apontaram que a porta isoladamente apresentou RW= 20 dB e a análise geral da fachada RW= 28 dB, ou seja,
muito inferior ao desempenho da fachada sem a esquadria. Neste estudo, analisaram-se a adição de
mecanismos de borracha ou elastômeros ao conjunto para obtenção do índice RW mais próximo ao dessa
parede previamente analisada. Ficou evidenciado que a aplicação destes sistemas na estanqueidade da porta e
dos batentes obteve uma melhora na performance do índice de redução sonora (RW).
Palavras-chave: desempenho acústico, portas externas, fachadas.

ABSTRACT

With the impact of the new performance standard, NBR 15575 (ABNT, 2013), in relation to construction and
user requirements related to habitability, it is necessary that the buildings comply with certain parameters,
among which we cite the minimum acoustic performance for facades. In this sense, this work analyzes the
impact of external doors on the acoustic performance of facades, through an analysis by the precision method
performed in the laboratory, obtaining the weighted sound reduction index (RW). This analysis was
performed with an external wall of 25 cm, composed of ceramic blocks (19x19x29 cm) coated in mortar on
both sides, which presented a sound reduction index (RW) of 48 dB. The wall received a massive wooden
door of 1,06 x 2,14 m and 52,9 kg without sound insulation mechanisms to compose the analysis of the miter
in the facade. The results showed that the door alone presented RW = 20 dB and the general analysis of the
facade RW = 28 dB, that is, much lower than the performance of the facade without the square. In this study,
we analyzed the addition of rubber or elastomeric mechanisms to the set to obtain the RW index closest to
that of the previously analyzed wall. It was evidenced that the application of these systems in the door seals
and the stops obtained an improvement in the performance of the sound reduction index (RW).
Keywords: acoustic performance, external doors, facades.
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1. INTRODUÇÃO
O desempenho acústico em edificações está diretamente relacionado ao incômodo gerado pelo ruído, o qual
pode ser avaliado por índices estabelecidos em normas e regulamentações, bem como através de análise
objetiva e subjetiva efetuada junto aos usuários das edificações. As normas mais utilizadas para esta
avaliação e regulamentação de instrumentos e câmaras são o conjunto das normas ISO 10140/2010, parte 1 a
5.
No Brasil, com a necessidade de adequação das construções à parte acústica da norma de desempenho,
NBR 15575-4: Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações
verticais internas e externas (ABNT, 2013), as edificações habitacionais devem apresentar isolamento
acústico adequado das vedações externas, no que se refere aos ruídos aéreos provenientes do exterior da
edificação, isolamento acústico adequado entre áreas comuns e privativas e entre áreas privativas de
unidades autônomas diferentes.
Segundo Michalski (2011), para obter um bom desempenho acústico entre ambientes, busca-se
atenuar a transmissão de energia sonora de um ambiente para outro, ou seja, obter isolamento sonoro aéreo
ou de impacto, através de pisos, paredes ou divisórias comuns. O isolamento sonoro entre ambientes ocorre
quando há uma redução significativa da passagem de som de um ambiente para outro. Diversos tipos de
materiais podem ser usados para proporcionar ou melhorar esse isolamento.
Nesse sentido, este trabalho analisa o desempenho acústico de portas externas em fachadas, partindo
de uma situação real de instalação da porta e comparando-a as outras situações em que a esquadria receberá
isolamento por adição de mecanismos de borracha ou elastômeros ao conjunto, para obtenção do índice RW
mais próximo ao da parede sem a esquadria.

2. OBJETIVO
Este trabalho analisa o impacto das portas externas no desempenho acústico de fachadas, através de uma
análise pelo método de precisão realizado em laboratório, obtendo o índice de redução sonora ponderado
(RW), conforme metodologia descrita na NBR 15575-4 (ABNT, 2013).

3. MÉTODO
Este item caracteriza as amostras e os procedimentos normatizados utilizados para os ensaios.
3.1 Caracterização
Para a realização do trabalho, foi executada uma amostra da composição desejada a ser ensaiada em
laboratório. A amostra consistiu em uma parede de 25 cm, composta por blocos cerâmicos de 19x19x29 cm e
argamassados em ambas as faces, apresentando índice de redução sonora (RW) de 48 dB. No centro desta
parede, foi fixada uma porta maciça de madeira Angelim de 1,06 x 2,14m com massa de 52,9 kg, sem
mecanismos de isolamento acústico para compor a análise da esquadria na fachada.
A escolha de uma parede de bom desempenho se deu para evitar que os resultados da porta fossem
muito próximos aos da parede, assim dificultando a análise dos resultados.
Para a verificação do desempenho acústico da porta foram realizados ensaios de isolamento a ruído aéreo,
seguindo os procedimentos do método de precisão realizado em laboratório, descrito na ISO 10140-2
(2010a), conforme recomendação da norma de desempenho NBR 15575-4 (ABNT, 2013). Os ensaios foram
realizados em câmara reverberante do Laboratório de Acústica da Universidade Federal de Santa Maria, a
qual segue as exigências da ISO 10140-4 (2010b) quanto aos equipamentos e características da câmara.
A amostra, posicionada ao centro da câmara reverberante, dividiu a câmara em duas partes, uma parte
servindo como câmara de emissão, com 60 m³ de volume, ocupada pela fonte sonora e um microfone para
aferir a intensidade de emissão. A outra, câmara de recepção, tendo um volume de 67 m³, em que recebe um
microfone para aferir a intensidade de recepção do som, conforme a Figura 1. Para ambas as câmaras há
controle da temperatura e umidade internas.
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Figura 1 – Composição da amostra na câmara reverberante

Para a realização dos ensaios foram utilizados os seguintes instrumentos (todos contendo certificado
de calibração atual): caixa acústica dodecaédrica e amplificador 01dB, modelo OMNI 12 e AMPLI 12;
calibrador de nível sonoro Bruel & Kjær, modelo 4230 - classe 1; medidor de nível sonoro 01dB-Metravib classe 1, modelo Black Solo; microfone capacitivo GRAS, modelo MCE 212; pré-amplificador de microfone
01dB-Metravib,modelo PRE 21 S; medidor de nível sonoro 01dB-Metravib, classe 1, modelo Blue Solo;
termo-higrôbarometro digital, Instruterm, modelo THB100 e software 01dB, dBBati Building acoustics
versão 5.3. - para aquisição e processamento de dados.
3.2. Análise do desempenho acústico segundo a NBR 15575-4/2013
A NBR 15575-4 (ABNT, 2013) apresenta requisitos e critérios de verificação do isolamento acústico entre
os meios externo e interno, entre unidades autônomas e entre dependências de uma unidade e áreas comuns.
Os métodos disponíveis para a verificação são: método de precisão realizado em laboratório, método de
engenharia realizado em campo e o método simplificado de campo. Neste trabalho foi feita a verificação
através do método de precisão realizado em laboratório, que considera a análise através das ISO 10140-2
(2010a) e ISO 717-1 (2013).
Também, segundo a NBR 15575-4 (ABNT, 2013), para avaliar um projeto com diversos elementos, é
necessário ensaiar cada um e depois calcular o isolamento global do conjunto.
No quadro 1 são apresentados valores de referência para o isolamento acústico, considerando ensaios
realizados em laboratório para sistemas construtivos utilizados em fachadas.
Quadro 1 – Índice de Redução Sonora ponderado (RW) de fachadas

Fonte: ABNT, 2013.

3.3. Ensaios
A metodologia de ensaios utilizada foi o método de precisão realizado em laboratório, que consistiu em,
inicialmente, mensurar o tempo de reverberação da câmara de recepção, medido por microfone.
Posteriormente emite-se som na câmara de emissão, a qual recebeu a fonte sonora e um microfone de
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mensuração de som emitido, ambos em ponto pré-definido.
Em seguida, foram realizadas cinco leituras com posições distintas para os microfones de ambas as
câmaras e posição pré-definida para a fonte sonora. Finalizada a primeira bateria de ensaios, reposicionou-se
a fonte sonora em outro ponto pré-definido e repetiu-se o procedimento em mais cinco leituras.
A norma estipula que sejam feitas no mínimo 3 leituras de pontos distintos nas câmaras. Neste
trabalho, optou-se pela realização da escolha de 5 pontos de leitura, conforme a Figura 2.

Figura 2 – Pontos de leitura distribuídos nas câmaras

Com os dados coletados, realizaram-se a média dos valores de nível de pressão sonora na câmara de
emissão e na câmara de recepção, que juntamente aos valores de umidade e temperatura correspondentes de
cada câmara, definindo os resultados de cada um dos ensaios.
Os primeiros dois ensaios de desempenho acústico realizados partiram da comparação entre o modo
de colocar a esquadria na parede impactando no desempenho acústico, em que no primeiro há a colocação de
8 pontos de espuma expansiva para fixação da porta e no segundo a colocação de espuma em toda a extensão
do vão entre a esquadria e a parede:
 Ensaio 1: Porta chumbada com 8 pontos com espuma expansiva de poliuretano, contendo sistema de
borracha original da porta e vão na parte inferior da porta de 5mm;
 Ensaio 2: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, contendo
sistema de borracha original da porta e vão na parte inferior da porta de 5mm;
Nos seguintes ensaios foi definido o padrão de fixação da esquadria com espuma expansiva em toda a
extensão do vão. Para o encontro da porta com o batente foi padronizada a utilização da borracha original,
que é fornecido na aquisição da porta, conforme os ensaios 3 a 9:
 Ensaio 3: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, contendo
sistema de borracha original da porta, vão na parte inferior da porta de 5mm e acréscimo de 10 mm
do comprimento do batente (Figura 3);

Figura 3 – Porta na situação do Ensaio 3




Ensaio 4: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, contendo
sistema de borracha original da porta, vão na parte inferior da porta de 5mm e acréscimo de 5mm do
comprimento do batente;
Ensaio 5: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, contendo
sistema de borracha original da porta, vão na parte inferior da porta de 5mm e acréscimo de um
sistema de vedação de porta externo (Figura 4);
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Figura 4 – Porta na situação do Ensaio 5




Ensaio 6: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, contendo
sistema de borracha original da porta, vão na parte inferior da porta de 5mm e acréscimo de um
sistema de vedação de porta externo e interno;
Ensaio 7: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, contendo
sistema de borracha original da porta, vão na parte inferior da porta de 5mm, acréscimo de 5 mm do
comprimento do batente e acréscimo de um sistema de vedação de porta externo (Figura 5);

Figura 5 – Porta na situação do Ensaio 7


Ensaio 8: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, contendo
sistema de borracha original da porta, vão na parte inferior da porta de 5mm, acréscimo de um
sistema de vedação de porta externo e interno e aplicação de adesivo elastômero triplo na parte
interna (Figura 6);

Figura 6 – Porta na situação do Ensaio 8

Ensaio 9: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, contendo
sistema de borracha original da porta, vão na parte inferior da porta de 5mm, acréscimo de um
sistema de vedação de porta externo e interno e aplicação de adesivo elastômero triplo na parte
interna e externa;
Seguindo a ideia de ensaios para mensurar o efeito, no âmbito acústico, causado pelo sistema
mecânico de borracha originalmente anexado ao vão da porta, foram feitos teste sem esse sistema. O
procedimento para os ensaios está exposto a seguir:
 Ensaio 10: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, sem o
sistema de borracha original da porta, com vão na parte inferior da porta de 5 mm e acréscimo de
10mm do comprimento do batente (Figura 7);
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Figura 7 – Porta na situação do Ensaio 10




Ensaio 11: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, sem o
sistema de borracha original da porta, com vão na parte inferior da porta de 10 mm e acréscimo de 5
mm do comprimento do batente;
Ensaio 12: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, sem o
sistema de borracha original da porta, com vão na parte inferior da porta de 5 mm (Figura 8);

Figura 8 – Porta na situação do Ensaio 12



Ensaio 13: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, sem o
sistema de borracha original da porta, com vão na parte inferior da porta de 5 mm e acréscimo de
5mm do comprimento do batente (Figura 9);

Figura 9 – Porta na situação do Ensaio 13



Ensaio 14: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, sem o
sistema de borracha original da porta, com vão na parte inferior da porta de 5 mm e acréscimo de um
sistema de vedação de porta ajustável (Figura 10);

Figura 10 – Porta na situação do Ensaio 14

Após ensaios utilizando o sistema mecânico de borracha e removendo-o, continuaram-se os testes
com utilização de um sistema de vedação de fresta de borracha autocolante com uma espessura maior que o
sistema original:
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Ensaio 15: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, sem o
sistema de borracha original da porta, com vão na parte inferior da porta de 5 mm, acréscimo de
10mm do comprimento do batente e veda frestas de borracha autocolante de 5mm (Figura 11);

Figura 11 – Porta na situação do Ensaio 15



Ensaio 16: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, sem o
sistema de borracha original da porta, com vão na parte inferior da porta de 10 mm, acréscimo de 5
mm do comprimento do batente e veda porta ajustável (Figura 12);

Figura 12 – Porta na situação do Ensaio 16



Ensaio 17: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, com vão na
parte inferior da porta de 5 mm, acréscimo de 5 mm do comprimento do batente e acréscimo de um
sistema de vedação de fresta de borracha auto colante de 5mm (Figura 13);

Figura 13 – Porta na situação do Ensaio 17



Ensaio 18: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, sem o
sistema de borracha original da porta, com vão na parte inferior da porta de 5 mm, acréscimo de 5mm
do comprimento do batente, acréscimo de um sistema de vedação de fresta de borracha autocolante de
5mm e veda-porta externo (Figura 14);

Figura 14 – Porta na situação do Ensaio 18
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Ensaio 19: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, com vão na
parte inferior da porta de 5 mm, acréscimo de 5 mm do comprimento do batente, acréscimo de um
sistema de vedação de fresta de borracha autocolante de 5mm e veda-porta ajustável (Figura 15);

Figura 15 – Porta na situação do Ensaio 19



Ensaio 20: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, com vão na
parte inferior da porta de 5 mm, acréscimo de 5 mm do comprimento do batente, acréscimo de um
sistema de vedação de fresta de borracha autocolante de 5mm e veda-porta ajustável (com aplicação
de adesivo elastômero nas frestas restantes), como exposto na Figura 16;

Figura 16 – Porta na situação do Ensaio 20



Ensaio 21: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, com vão na
parte inferior da porta de 5 mm, acréscimo de 5 mm do comprimento do batente, acréscimo de um
sistema de vedação de fresta de borracha autocolante de 5mm e peso de areia na face interna e externa
da porta (com aplicação de adesivo elastômero nas frestas restantes) conforme a Figura 17;

Figura 17 – Porta na situação do Ensaio 21



Ensaio 22: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, com vão na
parte inferior da porta de 5 mm, acréscimo de 5mm do comprimento do batente, acréscimo de um
sistema de vedação de fresta de borracha autocolante de 5mm e acréscimo de um sistema de vedação
de porta externo e interno (Figura 18);

Figura 18 – Porta na situação do Ensaio 22

Foi realizado um último ensaio com a utilização de um adesivo elastômero triplo na parte interna e
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externa, a fim de obter uma eliminação completa por possíveis frestas onde o som poderia passar, obtendo-se
o máximo valor de Rw, conforme:
 Ensaio 23: Porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, contendo
vão na parte inferior da porta de 5 mm e aplicação de adesivo elastômero triplo na parte interna e
externa das frestas (Figura 19);

Figura 19 – Porta na situação do Ensaio 23

4. RESULTADOS

Os resultados do primeiro ensaio, com a porta sem isolamento, apresentou índice de redução sonora de R W =
20 dB e o índice de redução sonora ponderado do conjunto (parede + porta) de RW= 28 dB, muito inferior ao
desempenho da fachada originalmente sem a esquadria, a qual apresentava 48 dB.
A Figura 20 demonstra o comportamento da porta, através da curva do índice de redução sonora.

Figura 20 – Curva do RW da porta com características do Ensaio 1

Com a adição de mecanismos de borracha ou elastômeros ao conjunto, para obtenção do índice RW
mais próximo ao da parede sem esquadria, obtiveram-se resultados conforme os outros 22 ensaios realizados,
apresentados no Quadro 2. Estes foram relacionados aos índices de desempenho estipulados pela NBR
15575-4 (ABNT, 2013), como foi descrito no item 3.2 deste trabalho.
Ensaio
Ensaio 1
Ensaio 2
Ensaio 3
Ensaio 4
Ensaio 5
Ensaio 6
Ensaio 7
Ensaio 8
Ensaio 9
Ensaio 10
Ensaio 11
Ensaio 12
Ensaio 13
Ensaio 14
Ensaio 15
Ensaio 16

Quadro 2 – Índice de redução sonora e nível de desempenho dos ensaios
Desempenho
Desempenho
RW (porta)
RW (fachada)
Classe I
Classe II
20 dB
28 dB
M
21 dB
28 dB
M
24 dB
32 dB
I
M
22 dB
30 dB
I
M
22 dB
30 dB
I
M
24 dB
32 dB
I
M
25 dB
33 dB
I
M
28 dB
36 dB
S
I
29 dB
37 dB
S
I
22 dB
30 dB
I
M
17 dB
26 dB
I
M
19 dB
27 dB
M
21 dB
29 dB
M
21 dB
29 dB
M
23 dB
30 dB
I
M
23 dB
30 dB
I
M
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Desempenho
Classe III
M
M
-
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Ensaio

RW (porta)

RW (fachada)

Ensaio 17
Ensaio 18
Ensaio 19
Ensaio 20
Ensaio 21
Ensaio 22
Ensaio 23

23 dB
26 dB
27 dB
29 dB
29 dB
28 dB
30 dB

30 dB
33 dB
35 dB
37 dB
37 dB
36 dB
38 dB

Desempenho
Classe I
I
I
S
S
S
S
S

Desempenho
Classe II
M
M
I
I
I
I
I

Desempenho
Classe III
M
M
M
M
M

Pode-se verificar que a melhor configuração dos sistemas de isolamento é a do Ensaio 23, que
consiste da porta chumbada em toda sua extensão com espuma expansiva de poliuretano, contendo vão na
parte inferior da porta de 5 mm e aplicação de adesivo elastômero triplo na parte interna e externa das
frestas, com a porta atingindo RW de 30 dB, que tem seu comportamento exposto na curva da Figura 21.

Figura 21 – Curva do RW da porta com características do Ensaio 23

5. CONCLUSÕES

Após análise de resultados do índice de redução sonora dos ensaios em uma porta externa com expectativa a
atender aos níveis de desempenho da NBR 15575 (ABNT, 2013), verificou-se que, a porta originalmente
sem isolamento, atenderia apenas ao nível mínimo da norma para edificações da classe I. Nas situações em
que a porta recebeu isolamento por adição de mecanismos de borracha ou elastômeros ao conjunto, poucos
ensaios atenderam ao desempenho mínimo da norma para a classe III, porém na classe I, todas as situações
apresentam algum nível de desempenho, seja mínimo, intermediário ou superior. Na classe II, alguns
conjuntos não atenderam nenhum nível de desempenho e outros se classificaram como mínimo ou
intermediário. De todas as configurações, as que melhor se destacaram foram as dos Ensaios 9, 20, 21 e 23,
em que a relação comum entre eles se deve ao fato de todos apresentarem um sistema de vedação do vão
inferior, há também a eliminação de frestas no encontro da porta com o batente, seja por meio da utilização
de fita adesiva elastômero ou da borracha de configuração inicial da porta ou pela utilização de um sistema
autocolante de 5 mm, com esses dois últimos associados a um acréscimo de 5 mm de batente, para corrigir
possíveis frestas existentes por deformidade da porta ou batente.
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RESUMO
A poluição sonora no meio urbano é presente em cidades de vários portes. Uma das principais fontes urbanas
de ruído é o tráfego de veículos. A melhor forma de mitigação da propagação da energia sonora no meio
urbano é a redução da geração de ruído diretamente na fonte. O motor e os pneus são as principais fontes de
ruído dos veículos. O tipo de pavimento é parte importante no processo de geração de energia sonora. A
morfologia urbana também influencia no modo de propagação da energia sonora podendo contribuir ou não
para a poluição sonora. Os mapas acústicos são uma ferramenta poderosa para identificação de áreas de
concentração de excesso de ruído, principalmente em áreas internas das quadras e edificações. O objetivo
deste trabalho é avaliar a influência do ruído gerado pelo tráfego de veículos no meio urbano, considerando a
melhoria do pavimento de rolamento e a morfologia e distribuição das edificações.Foi possível observar que
o tipo de pavimento altera de maneira significativa a distribuição da energia sonora sendo que esta pode ser
uma técnica eficiente para melhoria da qualidade de vida da população em geral.
Palavras-chave: ruído, pavimento, planejamento urbano, poluição sonora
ABSTRACT
Noise pollution in the urban area is a source of nuisance to the general population. Road traffic is one of the
major source of noise pollution in urban areas. The best way to mitigate the sound propagation in urban
areas, mainly in the consolidated occupations, is to reduce noise generation directly at the source. The main
noise source of a vehicle is the engine and tires. The pavement texture influences the sound generation
process. The urban morphology also influences the way of propagation of the sound energy, being able to
contribute or not to the noise pollution. Acoustic maps are a powerful tool for identifying areas of
concentration of noise pollution, especially in indoor areas of the urban blocks and buildings. The objective
of this work is to evaluate the influence of noise generated by road traffic in the urban environment,
considering the improvement of the pavement texture and the morphology and distribution of the buildings. It
was possible to observe that the type of pavement changes significantly the distribution of sound energy and
that this can be an efficient technique to improve the quality of life of the population in general.
Keywords: noise, road surface, urban planning, noise pollution
1.

INTRODUÇÃO
Organização Mundial da Saúde (WHO, 2009) considera que a poluição sonora pode causar problemas
na saúde e bem estar da população, sendo fonte de doenças como o stress, distúrbio no sono, irritabilidade e
dificuldade na comunicação. Segundo Ivamovicet al. (2014), cerca de 50 milhões de pessoas na União
Europeia estão expostas a níveis de ruído acima do indicado pela Organização Mundial da Saúde. Weber,
Haas e Franck (2014) relataram diversos males ligados a exposição continuada de ruídos acima do critério
estabelecido nos períodos de descanso da população de Leipzig localizada na região central da Alemanha.
Cidades como Taiwan chegam a ter 70% da população expostas a níveis de ruído acima do normalizado
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(TSAI-A, LIN, CHEN, 2009). Orban et al. (2015) obtiveram, como resultado de seus estudos referentes à
exposição da população a ruídos de longa duração (cinco anos), que a probabilidade de depressão é 30%
maior quando o nível de pressão sonora supera os 55 dB(A). Halonen et al. (2015) relataram a associação de
doenças cardiovasculares quando da exposição continuada a níveis de ruído, principalmente para as pessoas
com mais de 75 anos.
A poluição sonora nas cidades brasileiras seja de médio, pequeno ou grande porte já é estudada por
diversos autores. Brito (2009) apresentou uma relação de estudos realizados no Brasil onde o tráfego de
veículos era a principal fonte de ruído no meio urbano levando ao desconforto à população, problemas de
saúde e desvalorização imobiliária. Schimitt (2014) concluiu que os níveis de ruído normalizados na cidade
de Porto Alegre não são atendidos, assim como Aleixo, Constantino e Carvalho (2014) em Goiânia e Guedes,
Kohler e Carvalho (2014) na cidade de Aracaju. Szeremeta (2015) avaliou a poluição sonora em alguns
parques de Curitiba (PR) e concluiu que as vias de tráfego lindeiras aos mesmos geram níveis de ruído acima
do normalizado. Em entrevistas com os usurários dos parques o ruído gerado pelo tráfego de veículos foi a
segunda causa de reclamação. Belojevicet al. (2008) e Brandt e Maennig (2011) relataram casos onde parte
da população está exposta a níveis inadequados de ruído devido ao tráfego de veículos, pois o planejamento
urbano não considerou as distância adequadas entre as vias e os conjuntos residenciais para a dissipação da
energia sonora. Outro efeito pernicioso da degradação ambiental devido ao excesso de ruído é a
desvalorização imobiliária. Em média o custo de uma edificação decresce cerca de 2,9% por dB(A) de
acréscimo no nível de pressão sonora normalizado na Polônia, 3,0% na Suécia e 1,3% na Coréia do Sul
(ŁOWICKI e PIOTROWSKA, 2005).
Segundo Zhaoet al. (2015) o tráfego de veículos no meio urbano é a principal fonte de ruído
principalmente nas zonas lindeiras às grandes artérias de circulação, em rodovias que se aproximam das
cidades ou ainda em rodovias que se tornam avenidas. Esta situação pode ser encontrada em capitais e
cidades de grande porte como demonstra os estudos de Niemayer e Cortês (2012) na cidade do Rio de
Janeiro. Segundo os autores o tráfego de veículos leves e pesados na Linha Vermelha, que liga a zona oeste
ao centro da cidade, impacta o nível de pressão sonora do Bairro de São Cristóvão. Em cidades de médio
porte como São Carlos e Bauru (SP), Giunta, Souza e Viviane (2012) realizaram medições de nível de
pressão sonora e mapas acústicos que possibilitou a identificação de várias localidades com padrão sonoro
acima do normalizado. Scherer, Piagetti e Vani (2008) chegaram a resultados semelhantes na cidade de Santa
Maria (RS). Griefahn, Marks e Robens (2006) avaliaram o ruído gerado por vários modais de transporte,
rodoviário, ferroviário e aéreo, nas principais cidades europeias, e concluíram que o primeiro é o mais
influente na perturbação do sono da população. Neste estudo a conclusão geral é que a distância entre a fonte
e o receptor é a forma mais eficaz e econômica de atenuar a propagação do ruído no meio urbano. Belojevicet
al. (2008) relataram o excesso de ruído gerado pelo tráfego de veículos que supera entre 11 a 16 dB(A) o
limite normalizado no período diurno e de 10 a 14 dB(A) no período noturno. Os autores também concluíram
que a população masculina submetida e níveis de ruído acima do normalizado, neste caso 45 dB(A),
apresenta 6% mais casos de hipertensão arterial que a população submetida a níveis de ruído inferiores a 45
dB(A).
A norma brasileira que aborda os níveis adequados ao conforto da população, independentemente do
tipo de fonte de ruído, é a NBR 10151 (2000), Avaliação de ruído sem áreas habitadas visando o conforto da
comunidade. Não existe uma normalização específica no Brasil para a avaliação do ruído gerado pelo tráfego
de veículos, sendo a única que se dedica especialmente a este caso é a CETESB DD 389 (2010), válida
apenas para o Estado de São Paulo. Como parâmetro de análise, a NBR 10151 (2000), que está em fase de
revisão, determina como nível critérios de avaliação (NCA) em áreas estritamente residenciais, valores de 50
e 45 dB(A), para o período diurno e noturno respectivamente. Considerando que neste tipo de ocupação não
há vias de grande volume de tráfego, apenas ruas com tráfego local, torna-se mais importante no escopo deste
estudo as áreas mistas com predomínio residencial, com NCA de 55 e 50 dB(A). Internacionalmente a
métrica aceita para este tipo de análise é o Nível Dia e Noite, Ldn, (BISTAFA, 2006) que pode ser dividido
em Ld ,que considera o ruído gerado no período de 15 horas (das 7 as 22hs), e Ln, que considera o ruído
gerado no período de 9 horas (das 22 as 7hs), neste caso com um acréscimo de 10 dB(A) no valor obtido.
Segundo Bistafa (2006) o valor de Ldn aceito internacionalmente para áreas habitadas é de 55 dB(A).
No caso de se adotar o NCA de 55 dB(A) (NBR 10151, 2000) como Ld, o Ln deveria ter um valor máximo de
45 dB(A) para que o Ldn de 55 dB(A) seja obtido. Ou seja, o limite noturno adotado pela Comunidade
Europeia é 45 dB(A) enquanto no Brasil é 50 dB(A). De acordo com Freitas e Freitas (2008) e Musafir
(2008) o NCA da NBR 10151 (2000) não é cumprido, sendo em grande parte devido ao ruído de tráfego, fato
agravado pelo NCA noturno ser pelo menos 5 dB(A) superior as recomendações internacionais. Klæboeet al.
(2004) entrevistaram na Noruega cerca de 4000 pessoas inquirindo sobre o incômodo gerado pelo ruído de
tráfego. Para o Ldn externo de 55 dB(A), cerca de 12 % dos entrevistados são altamente incomodados, 28%
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são incomodados, 35% escutam mas não se incomodam e 25% não escutam o ruído gerado pelo tráfego de
veículos. Ou seja, mesmo com um Ldn de 55 dB(A) há um potencial de incômodo em cerca de 40% da
população pesquisada, e considere-se ainda o fato das edificações no norte da Europa possuírem elevado
isolamento acústico, devido a necessidade de isolamento térmico, muito diferente do padrão das edificações
brasileiras que permanecem a maior parte do dia e ano com as janelas abertas devido a necessidade de
ventilação.
O planejamento urbano é uma das principais ferramentas para o controle da dispersão do ruído pelas
cidades e envolve variáveis complexas como o tráfego de veículos leves e pesados, relacionado com a
poluição sonora e do ar, mas necessário para mobilidade urbana (IVANOVIC et al.,2014). O planejamento
urbano pode impor regras por meio de normas e leis para o controle da poluição sonora influindo
decisivamente na qualidade ambiental das cidades, por meio de intervenções no receptor, no meio de
propagação ou diretamente na fonte de ruído. No caso da intervenção no receptor a ação projetual visa o
aumento do isolamento acústico das fachadas, paredes e janelas como o determinado na pela NBR 15575
(2013). Este tipo de ação pode ser limitada e prejudicada pela tipologia climática predominante em
praticamente todo o território nacional, onde a ventilação é primordial para o conforto térmico,
principalmente em áreas mais úmidas. No caso das janelas permanecerem fechadas há necessidade de
refrigeração, que utilizada indiscriminadamente gera um problema energético, não sendo ambientalmente
viável. Importante também ser considerado que ao se proteger o receptor o meio urbano é relegado à
deterioração.
O planejamento urbano também pode interferir no meio de propagação da energia sonora. A
morfologia das cidades, como por exemplo, posicionamento de edifícios nas quadras, sua altura, recuos
frontais e laterais além da taxa de ocupação de lotes, podem reduzir em até 6 dB(A) no nível de pressão
sonora em uma região (SILVA, OLIVEIRA E SILVA, 2014), influindo na qualidade ambiental urbana.
Outros autores como Weber, Haas e Franck(2014) e Ariza-Villaverde, Jimenez-Horner e Rave. (2014)
chegaram a conclusões semelhantes em seus estudos. A densidade populacional e de veículos são fatores que
também influenciam a paisagem sonora de uma cidade, segundo estudos de Salomons e Pont (2012) nas
cidades de Rotterdan e Amsterdan. Segundo os autores, há uma ligação direta entre esses dois fatores e a
quantidade de reclamações devido ao excesso de ruído nos órgãos municipais. Concluíram também que a alta
densidade populacional influi na forma do posicionamento dos edifícios nas quadras, alinhados, alternados
ou aleatórios, de forma que podem propiciar ou não a dispersão da energia sonora. Por exemplo, no caso do
posicionamento dos edifícios alinhados nas quadras são criados “corredores acústicos” onde há uma forte
tendência de concentração da energia sonora, sendo formadas assim, regiões de maior ou menor nível de
pressão sonora. Essa tipologia de ocupação pode ser utilizada como parâmetro de projeto urbano, onde áreas
comerciais podem ocupar tais “corredores” e as residências ficarem afastadas. Já a tipologia alternada ou
aleatória facilita a dispersão da energia sonora, mas ao mesmo tempo, não a concentra em certos pontos,
tornando a paisagem sonora semelhante em toda uma região, sendo indicada para áreas apenas de ocupação
residencial. Uma das técnicas que podem ser utilizadas nesse sentido é dificultar a propagação do ruído no
meio urbano e/ou afastar as fontes de ruído dos receptores. A redução dos recuos das edificações em relação
às vias de tráfego, geradas especialmente pela especulação imobiliária, dificulta e dispersão da energia sonora
além de aproximar a fonte de ruído do receptor. Outros efeitos ambientais também podem ser observados
devido à proximidade das edificações, como a formação das ilhas de calor, resultante do acúmulo da radiação
solar nos corpos sólidos durante o dia, que não é emitida ao céu durante a noite, a redução da ventilação e a
exposição da população a vibração gerada pelo tráfego de veículos (BRITO, 2014). O adensamento urbano
também favorece as reflexões sonoras, ou seja, ao invés de dispersar as ondas sonoras as fachadas dos
edifícios as refletem de volta, concentrando a energia sonora e elevando o nível de pressão sonora no local.
A vegetação rasteira, de médio e de grande porte, e as barreiras acústicas naturais, geradas pelas
diferenças topográficas e taludes também são uma forma de reduzir e/ou dificultar a dispersão sonora no
ambiente urbano. A implantação de praças, jardins e taludes vegetados precisam fazer parte do projeto
urbano não podendo ser utilizadas de maneira corretiva, apenas preventiva. As barreiras artificiais, como
muros de concreto ou alvenaria, podem também ser utilizadas como ferramentas de projeto urbano para
controle da poluição sonora, mas possuem limitações como a redução da mobilidade de pedestres, redução da
ventilação, em alguns casos o sombreamento das edificações além da possibilidade de acidentes. Desta
forma, essas intervenções são recomendadas somente em casos específicos como em rodovias onde há espaço
para sua construção. Ou seja, as intervenções no meio de propagação não são possíveis, ou são raras de se
conseguir, se não fizerem parte do planejamento urbano e forem implantadas antes da consolidação da
ocupação.
A intervenção na fonte de ruído, esta a mais desejada, melhora a qualidade ambiental do espaço urbano
como um todo, pode ser feita diretamente nos veículos, na forma que o tráfego é organizado e no pavimento
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de rodagem. Segundo Eisenblaetter, Walsh e Krylov (2010) a indústria automobilística já reduziu ao máximo
o ruído gerado pela suspenção e sistema motor e transmissão dos veículos movidos por motores a combustão,
restando apenas a necessidade de fiscalização pública para que as condições originais destes sejam mantidas.
A organização do tráfego de veículos no meio urbano também contribui para a redução na poluição sonora.
Uma das formas desse controle é a velocidade dos veículos, já que a partir de 50 km/h o ruído gerado pelos
pneus dos veículos leves predomina sobre o ruído gerado pelo conjunto motor/transmissão (HECKL, 1985),
ou seja, a redução da velocidade pode também reduzir a emissão de energia sonora, em que pese seus efeitos
na mobilidade urbana. Segundo os estudos apresentados pelo Fórum Europeu de Estudo de Rodovias
(FEHRL, 2006) a redução da velocidade de 50km/h para 30 km/h diminui o nível de pressão sonora em
média de 2 dB(A). O fluxo de tráfego constante, sem paradas em semáforos e cruzamentos, reduz a frenagem
e aceleração dos veículos podendo resultar em uma redução de até 4 dB(A), principalmente em locais onde o
tráfego de veículos pesados predomina.
Segundo Heckl (1985) a partir da velocidade de aproximadamente 50 km/h o ruído gerado pelos pneus
dos veículos leves predomina sobre o ruído gerado pelo conjunto motor/transmissão. O movimento circular
dos pneus é a principal causa de geração de ruído, devido aos efeitos aerodinâmicos e vibratórios
(EISENBLAETTER, WALSH, KRYLOV, 2010). A vibração, induzida pelo movimento circular do sistema
pneu, roda e rolamentos, nas velocidades acima de 50 km/h, causa deformação na banda de rodagem que
implica em um contato desuniforme desta com o pavimento, causando a vibração de todo o sistema, e desta
forma, gerando energia sonora. Como consequência deste efeito também pode ocorrer a ressonância do
volume interno de ar dentro do pneu, também gerando energia sonora. Já o ruído aerodinâmico, conhecido
como feito corneta, é gerado pela passagem forçada de ar pelas cavidades de escoamento de água do pneu. A
geração de ruído se dá na expulsão deste volume de ar em alta velocidade (CESBRON et al., 2009). Uma das
principais características do pavimento que pode alterar o padrão de emissão sonora é sua porosidade.
Pavimentos mais porosos tendem a absorver a energia sonora e reduzir sua propagação, além de facilitar a
passagem do ar pelas cavidades do pneu reduzindo o efeito corneta (GOLEBIEWSKI et al., 2003). Brito
(2015) realizou medidas de nível de pressão sonora em pavimentos rugosos e porosos e obteve como
resultado a redução da emissão de ruído no segundo caso.
O mapa acústico é uma ferramenta que pode auxiliar no planejamento urbano já que pode identificar as
principais fontes de ruído e demonstrar a sua forma de propagação no meio ambiente (SUÁREZ e BARROS,
2014). Outras finalidades dos mapas acústicos são identificar as principais fontes de ruído urbano,
demonstrar a propagação de ruído no meio ambiente, servir de base para uma política pública de controle de
ruído considerando o custo benefício das ações, ajudar a desenvolver ações de punição a nível regional e
nacional para reduzir a emissão de energia sonora além de garantir a existência de áreas tranquilas próximas
aos centros urbanos, monitorar o processo de redução de ruído durante a implantação de políticas públicas,
monitorar as alterações no padrão acústico das cidades e servir de base para estudos do efeito do ruído na
população em geral (TSAI-A, LIN, CHEN, 2009). A Diretiva 49/EC (Parlamento Europeu, 2002) obriga as
cidades da Comunidade Europeia com mais de 250.000 habitantes a desenvolverem mapas acústicos para
controle da propagação da energia sonora. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a lei 075/2013 (São Paulo,
2016) fixa a necessidade do poder municipal em fazer o mapa de ruído urbano a cada ano com o intuito de
orientar a adoção de ações e políticas públicas para a melhora da qualidade ambiental e urbanística da cidade,
entre outros. Um mapa acústico também pode fornecer informações detalhadas sobre o impacto do ruído na
população sendo uma ferramenta científica para compreender o fenômeno de propagação de ruído no meio
ambiente, além de poder simular condições futuras antes de sua implantação (LEE, CHANG e PARK, 2008).
Para que haja redução na emissão da energia sonora nas cidades de grande e médio porte, preservando assim
sua qualidade ambiental, são necessárias medidas de planejamento urbano. Em situações de ocupação urbana
consolidada o poder público dispõe de poucas ferramentas para controlar a poluição sonora, principalmente a
gerada pelo tráfego de veículos. A forma mais eficiente de controle neste caso é a redução da emissão sonora
na fonte de ruído, sendo que o pavimento asfáltico é parte importante no processo.
2.
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é avaliar a influência do ruído gerado pelo tráfego de veículos, considerando duas
tipologias de pavimento, no meio urbano.
3.
MÉTODO
Para avaliação da influência da qualidade do pavimento no meio urbano foi montado um modelo matemático
no software SoundPlan 7.3, que utiliza as normas ISO 9613-2 (1996) e RLS 90 (1990) como parâmetro de
análise. O modelo inicial, com o pavimento de concreto asfáltico (CA) desgastado simulou a distribuição da
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energia sonora na região central das cidades de Taubaté e Campos do Jordão com base em medições de nível
de pressão sonora realizadas previamente por Brito e Sinder (2009) e Brito e Barbosa (2014), para cada
cidade respectivamente, conforme procedimentos da NBR 10151 (2000). Os detalhes da localização dos
pontos de medição e demais procedimentos podem ser obtidos nos respectivos trabalhos.
Brito (2015) realizou medições do nível de pressão sonora gerado pelo tráfego de veículos em três
condições de pavimento, considerando o campo aberto, ou seja, sem a influência das reflexões sonoras das
fachadas das edificações. Neste trabalho foi obtida uma redução de cerca de 4 dB(A) quando o pavimento de
concreto asfáltico desgastado foi substituído pelo SMA poroso 15% 0/11 em vias de velocidade de 50 e 60
km/h, pois em velocidades reduzidas, inferiores a estas, o ruído gerado pela interação pneu/pavimento é
mínimo, sendo o motor do veículo o grande gerador do ruído (ROMAGNOLLI, 2012). Desta forma, foi
aplicado no modelo inicial a redução de 4 dB(A), que simula a substituição do pavimento de concreto
asfáltico desgastado pelo SMA poroso 15% 0/11, nas vias de velocidade regulamentadas de 50 km/h,
conforme indicado na Figura 1 para a cidade de Taubaté e Figura 2 para a cidade de Campos do Jordão.

Figura 1 Vista de região central da cidade de Taubaté (SP) com as vias onde foi considerada a substituição do pavimento asfáltico
(vermelho)

Figura 2 Vista de região central da cidade de Campos do Jordão (SP) com as vias onde foi considerada a substituição do pavimento
asfáltico (vermelho)
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A redução de 4 dB(A) no nível de pressão sonora gerado quando da substituição do pavimento de
concreto asfáltico desgastado pelo SMA poroso 15% 0/11 é compatível com o encontrado na literatura. Gail,
Bartolomaeus e Zöller (2014) pesquisaram o ruído emitido por vários tipos de pavimentos na Alemanha e
concluíram que o pavimento SMA 15% 0/8 reduz o nível de pressão sonora em 5 dB(A) para velocidade de
60 km/h e 6 dB(A) para a velocidade de 80 km/h em relação ao tipo de pavimento CA. Pajeet al. (2010) e
Losa, Leandri e Cerchiai (2012) e Paje et al. (2013) pesquisaram o efeito da redução da energia sonora gerada
com a mistura de granulado de borracha ao pavimento tipo CA e obtiveram em média uma redução entre 2,5
e 4 dB(A). O pavimento de concreto asfáltico na condição nova não foi considerado, pois a expectativa de
redução é de aproximadamente 1 dB(A), não sendo significativa na poluição sonora ambiental.
No modelo foram consideradas as reflexões das fachadas das edificações até a terceira ordem para
tornar mais realista a influência da morfologia na dispersão do ruído pelo ambiente urbano(BRAUNSRTEIN
e BERDNT, 2012). A altura média das edificações considerada foi de 3,5 metros, o grid de cálculo foi de 1 m
e a altura do plano do nível de pressão sonora 1,5 m.
4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A Figura 3 apresenta o resultado da simulação da distribuição da energia sonora na cidade de Taubaté (SP)
conforme medições realizadas com o pavimento de concreto asfáltico desgastado (BRITO e SINDER, 2009).
Nesta região há uma conurbação de ocupações com residências, escolas infantis e secundárias, prédios
universitários, clínicas e hospitais e vários tipos de pontos comerciais. As principais vias da cidade cortam
essa região de maneira que os receptores sempre estão próximos da fonte de ruído.
As cores em tom amarelo representam níveis de ruído até 50dB(A), recomendado pela NBR 10151
(2000) para áreas residenciais no período diurno, as cores em tom de verde representam níveis de ruído entre
50 e 55 dB(A) recomendado para áreas de ocupação mista e as cores em tom de vermelho representam
valores acima de 55 dB(A). Observa-se que as principais vias de tráfego geram níveis de ruído acima dos 60
dB(A) (cores avermelhadas). Nas partes internas das quadras predominam as cores verdes e praticamente não
há regiões com cores amarelas que representam níveis de ruído inferiores a 50 dB(A), o que seria desejado,
pois são utilizadas como área de lazer das residências e escolas e descanso dos funcionários nos pontos
comerciais. Pode-se observar também que a grande praça (na parte de baixo da figura) apresenta níveis
elevados de ruído e somente no seu interior há o decaimento para níveis próximos a 50 dB(A). A Figura 4
apresenta a simulação da distribuição da energia sonora da cidade de Taubaté considerando a substituição do
pavimento desgastado pelo SMA 15% 0/11,conforme resultados obtidos por Brito (2015), somente nas vias
com velocidade permitida superior a 50 km/h. Na zona lindeira as principais vias (passeio público) o nível de
pressão sonora permaneceu elevado principalmente devido às reflexões sonoras das fachadas das edificações.
Nas partes internas das quadras observa-se que as cores amareladas (inferiores a 50 dB(A)) se tornaram mais
comuns assim como a cor verde claro (até 51 dB(A)) o que representa uma melhoria razoável na poluição
sonora do ambiente urbano. Na referida praça também pode se observar que as cores verdes aumentaram de
dimensão o que indica uma redução no nível de pressão sonora tornando-a mais confortável para o lazer.
A Figura 5 apresenta a simulação da distribuição da energia sonora na cidade de Campos do Jordão
(SP) considerando o pavimento de concreto asfáltico desgastado (BRITO e BARBOSA, 2014). Esta região é
ocupada por residências, pousadas, hotéis e restaurantes, na maioria ligados a principal atividade comercial
da cidade que é o turismo. As vias de acesso não passam pela parte central da região analisada, como no
modelo anterior, mas sim formam um binário de tráfego que fica na parte superior da figura. Por ser uma
região de residências, descanso e lazer o nível de pressão sonora inferior a 50 dB(A), representados pelas
cores amareladas, seria o desejado, mas observa-se grande parte do interior das quadras as cores verdes.
A Figura 6 apresenta a simulação da distribuição da energia sonora da cidade de Campos do Jordão
(SP) considerando a substituição do pavimento desgastado pelo SMA 15% 0/11,conforme resultados obtidos
por Brito (2015), somente nas vias com velocidade permitida superior a 50 km/h. Novamente é possível
observar a redução do nível de pressão sonora (predominância das cores amarelas), principalmente no meio
das quadras reduzindo novamente a poluição sonora no ambiente urbano.
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Figura 3Simulação da distribuição da energia sonora na região central da cidade de Taubaté (SP) com a condição do pavimento
desgastado.

Figura 4 Simulação da distribuição da energia sonora na região central da cidade de Taubaté (SP) com o pavimento novo tipo SMA
15% 0/11.
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Figura 5 Simulação da distribuição da energia sonora na região central da cidade de Campos do Jordão (SP) com a condição do
pavimento desgastado

Figura 6 Simulação da distribuição da energia sonora na região central da cidade de Campos do Jordão (SP) com o pavimento novo
tipo SMA 15% 0/11.
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CONCLUSÕES
Os modelos apresentados comprovam o efeito da melhoria da poluição sonora no ambiente urbano
quando da utilização dos pavimentos tipo SMA em detrimento ao tipo CA normalmente utilizado no Brasil,
em vias com velocidade superiores a 50 km/h. Essa melhoria pode ser percebida mesmo no meio das quadras
e a distâncias superiores a um quarteirão de maneira que o resultado é positivo inclusive quando a via não
está próxima ao receptor. Nas regiões lindeiras a essa vias o nível e ruído permanece elevado devido à
reflexão sonora das fachadas.
O mapa acústico possibilitou a avaliação da poluição sonora, não somente diretamente nas vias, mas
também nas partes internas dos quarteirões onde ficam as áreas de lazer e descanso dos usuários
demonstrando ser uma ferramenta adequada para avaliar tal parâmetro no meio urbano.
Assim, é possível concluir que a qualidade e conservação do pavimento de vias com velocidade
superior a 50 km/h influem de maneira significativa no ruído urbano e na qualidade de vida da população.
Esta se mostra uma forma eficiente de mitigação da poluição sonora, principalmente em situações de
ocupação consolidada, onde não é possível medidas corretivas no meio urbano.
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RESUMO

Uma considerável parte dos usuários dos espaços urbanos abertos das grandes cidades estão expostos a
níveis sonoros elevados. Para atingir um nível satisfatório de conforto acústico, esses lugares devem atender
a determinadas condições. Além do cumprimento das normas técnicas referentes a conforto acústico nos
ambientes urbanos, avaliações do ambiente sonoro, levando em conta o contexto e a percepção humana, são
também aspectos a serem considerados. Existem diversos procedimentos que podem ser utilizados na
avaliação da paisagem sonora dos espaços urbanos. Este trabalho aborda as técnicas adotadas pelos estudos
mais citados na área de paisagem sonora, configurando um guia de procedimentos sobre o tema. Não
obstante a importância dos estudos referentes ao tema paisagem sonora das cidades, ainda são poucos os
estudos que o abordam, principalmente no cenário nacional. Portanto, o objetivo deste artigo é apresentar e
discutir as oportunidades e as carências de cada uma dessas técnicas, que poderão, futuramente, ser
adaptadas ao contexto local e aplicadas nos trabalhos de pesquisa. As técnicas de pesquisa abordadas foram:
entrevistas; medições acústicas, calculando o nível de pressão sonora equivalente contínuo (LAeqT); medições
microclimáticas, obtendo a temperatura do ar e a umidade relativa; mapeamentos de sons e ruídos; e
percursos no espaço. A possibilidade de combinar essas técnicas acrescenta oportunidades de explorar e
aprimorar o estudo do tema. Espera-se que este guia de procedimentos possa contribuir para o entendimento
mais aprofundado da paisagem sonora, gerando subsídios para futuros estudos na área.
Palavras-chave: conforto acústico, paisagem sonora, espaços públicos, métodos.

ABSTRACT

A considerable part of the users of open urban spaces in main cities are exposed to high noise levels. To
reach a satisfactory level of acoustic comfort, those places must meet certain conditions. Besides compliance
with technical standards concerning the acoustic comfort in urban environments, evaluations of the sound
environment, taking into account the context and the human perception are parameters that should also be
considered. There are several procedures which can be used in the soundscape evaluation of urban spaces.
This paper covers the techniques used by the most cited works in the area of soundscape, setting up a guide
about procedures studies of the subject. Notwithstanding the importance of the studies about the soundscape
of the cities, there are still few studies which address it, especially in the national scenario. Therefore, the
objective of this paper is to present and to discuss the strengths and weaknesses of these techniques, which
may be adapted to the local context in the future and applied in research works. The techniques covered
were: interviews though surveys; acoustic measurements, calculating the sound pressure level (LAeqT);
microclimatic measurements, obtaining air temperature and relative humidity; sound and noise maps; and
soundwalks. The possibility of combining these techniques increases the opportunities to explore and
enhance the study of the subject. It is hoped that this procedure guide may contribute to a more in-depth
understanding of the topic, generating subsidies for future studies in the area.
Keywords: Acoustic comfort, soundscape, public spaces, methods.
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1. INTRODUÇÃO
A paisagem sonora foi recentemente definida pela ISO 12913-1:2014 (International Organization for
Standardization 2014), como o ambiente acústico percebido, e/ou experimentado, e/ou compreendido pelas
pessoas em determinado contexto. O termo “soundscape”, ou paisagem sonora, foi definido pela primeira
vez pelo músico e compositor Murray Schafer, nos anos 70, como “o nosso ambiente sonoro, o sempre
presente conjunto de sons, agradáveis e desagradáveis, fortes e fracos, ouvidos e ignorados, com os quais
convivemos” (SCHAFER, 2001). Ao longo do tempo, a paisagem sonora tem sido estudada a partir de vários
pontos de vista e em diversos espaços. A paisagem sonora não consiste apenas na consideração de ruídos, ou
sons desagradáveis, mas também na percepção e na valorização de uma ampla gama de outros sons
indispensáveis para distinguir e identificar um lugar, mesmo em ambientes urbanos onde esses sons são,
muitas vezes, mascarados pelo ruído ambiental (comumente, pelo tráfego de veículos). A paisagem sonora
representa, pois, o ambiente acústico de um local, o qual pode ser acusticamente confortável ou não, tendo
em vista que a paisagem sonora se relacionada a sensações, significados e experiências do indivíduo no
ambiente.
Os espaços urbanos abertos são uma parte importante das cidades de hoje em dia. Estes representam
potenciais oásis na vida agitada de seus moradores (Kang e Yang, 2005). Na maioria das cidades existem
recintos urbanos confortáveis acusticamente, porém em outras, esses são inexistentes ou não apresentam
condições mínimas de conforto acústico, o qual é um importante componente do conforto em geral. Segundo
Kang e Zhang (2005) ouvir é uma das funções psicológicas por meio da qual as pessoas percebem o mundo.
A descrição e a avaliação de cenários sonoros em espaços públicos abertos são sistematicamente analisadas
em termos de quatro elementos básicos: os sons, o espaço, as pessoas e o meio ambiente. Por essa razão,
além da consideração dos resultados de medições acústicas objetivas é de extrema relevância estudar a
percepção dos sons por parte dos usuários, assim como as avaliações subjetivas desses usuários com relação
aos sons presentes no ambiente.
Com relação à normalização referente a conforto acústico nos ambientes urbanos, a norma ABNTNBR 10.151 (2000) estabelece limites admissíveis de ruído por área urbana e horários do dia para avaliação
do ruído em áreas habitadas, visando ao conforto da comunidade. Em espaços públicos abertos, os limites
admissíveis variam de 40 a 70 dB(A) para o dia, de acordo com o tipo de área.
Não obstante a importância dos estudos referentes ao tema paisagem sonora das cidades, ainda são
poucos os estudos que a abordam, principalmente no cenário nacional, a exemplo os trabalhos de Pereira
(2003); Holtz (2012); Hirashima (2014); e o estudo em andamento de Bond (2017).
Esses estudos nacionais têm destacado lacunas nos métodos empregados nos estudos de paisagem
sonora. Nota-se a variedade de procedimentos utilizados e, em alguns casos, os autores até concluem que
faltaram outras técnicas a fim de complementar o estudo (Szeremeta e Zannin, 2009). Isso chama a atenção
para a necessidade de aprimorar os métodos atualmente utilizados e de, talvez, futuramente uniformizar os
procedimentos no cenário nacional, a fim de possibilitar a comparação futura de resultados.
Tendo em vista essas lacunas, este estudo apresentará uma revisão dos métodos usados
internacionalmente, principalmente no Reino Unido, para a avaliação da paisagem sonora em espaços
públicos abertos. O estudo sistemático dos métodos empregados até o momento para a análise da paisagem
sonora, pode nortear futuros estudos na área. Atualmente, existem diversos métodos aplicáveis nos estudos
deste tema, as quais podem funcionar como guias de trabalho, direcionando a adoção de diferentes tipos de
análises, de acordo com os diferentes escopos de estudo.

2. OBJETIVO
O presente artigo visa apresentar os métodos adotados e os tipos de análise empregados nos cinco estudos
mais citados na área de paisagem sonora para comparação e avaliação de procedimentos empregados e de
resultados obtidos. Objetiva-se conhecer e discutir as oportunidades e as carências de cada um desses
procedimentos, que poderão, futuramente, ser adaptados ao contexto local e utilizados nas pesquisas no
cenário nacional.

3. MÉTODO
Este trabalho estuda os métodos utilizados em cinco estudos que abordam o tema da paisagem sonora e do
conforto acústico na avaliação de espaços urbanos. A amostra escolhida de estudos de caso a serem
analisados correspondem aos cinco artigos mais citados neste tema a partir do ano de 2005. Esta amostra foi
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obtida utilizando o método “ProKnow-C” (Knowledge Development Process-Constructivist), que consiste
em processos estruturados para seleção e análise de referências bibliográficas, desenvolvido pelo Laboratório
de Metodologia Multicritério em Apoio a Decisão – LabMCDA/UFSC (ENSSLIN et al., 2010). Este
processo segue vários passos os quais direcionam a busca de artigos científicos alinhados ao tema, gerando
um banco de artigos que passam por várias filtragens, reanálises e validação final.
Na revisão dos artigos foi possível identificar características como: os tipos de medições utilizadas, as
amostras escolhidas para a coleta de dados, a quantidade de espaços estudados, o processo de aplicação dos
questionários e formulários, a escolha e a classificação dos entrevistados, e a amostra considerada
(quantidade de entrevistas realizadas), dentre outras. As técnicas de pesquisa são posteriormente analisadas
conjuntamente com os resultados, configurando um guia de estudos de procedimentos sobre o tema.
Os artigos estudados são mencionados a seguir, juntamente com o número de citações de cada um
deles até a data de 28/Maio/2017 apresentados na Tabela 1 são: (a) Acoustic comfort evaluation in urban
open public spaces, de Kang e Zhang (2005); (b) Soundscape and Sound Preferences in Urban Squares: A
Case Study in Sheffield, de Kang e Yang (2005); (c) Semantic Differential Analysis of the soundscape in
urban open public spaces, de Kang e Zhang (2009); (d) Analysis and evaluation of soundscapes in public
parks through interviews and measurement of noise, de Szeremeta e Zannin (2009); (e) Soundscape approach
integrating noise mapping techniques: a case study in Brighton, UK, de Aletta e Kang (2015).

a)
b)
c)
d)
e)

Tabela 1 – Número de citações por artigo.
Artigo
Citações
Kang e Zhang (2005)
301
Kang e Yang (2005)
195
Kang e Zhang (2009)
151
Szeremeta e Zannin (2009)
89
Aletta e Kang (2015)
23

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Após o estudo minucioso das referências selecionadas, observa-se que:
No caso (a) de Kang e Zhang (2005), o estudo da paisagem sonora foi realizado como parte de uma
investigação geral do conforto físico, incluindo aspectos térmicos, de iluminação e visuais. Foi feito um
levantamento de dados, baseados em diversos instrumentos de coleta como medições acústicas, térmicas e
visuais, e formulários dirigidos aos usuários locais e estrangeiros de 14 espaços públicos de 5 países
europeus. Um total de 9.200 entrevistas foram feitas ao longo de 1 ano, e foi utilizado o mesmo formulário
em todos os casos. Medições acústicas, térmicas e visuais dos mesmos parâmetros foram realizadas
simultaneamente à aplicação dos formulários, ao longo das quatro estações do ano. Foi medido o LAeqT (Nível
de pressão sonora equivalente contínuo) ao longo de 1 minuto e medições do microclima foram registradas
usando uma estação meteorológica portátil. A seleção dos usuários a serem entrevistados foi feita de forma
aleatória, mas o número de homens e mulheres abordados foi bastante similar. A distribuição da idade dos
sujeitos da amostra foi bastante ampla, variando desde crianças até idosos. Nos 14 espaços estudados, os
usuários foram solicitados a avaliar o ambiente sonoro do lugar e das suas casas, onde foram utilizadas cinco
escalas: 1- Muito silencioso; 2- Silencioso; 3- Nem silencioso nem ruidoso; 4- Ruidoso; 5- Muito ruidoso. A
fim de garantir que os entrevistados tivessem uma compreensão similar da escala linear, as descrições
subjetivas foram apresentadas no questionário em conjunto com os números em escala linear. Os
entrevistados também foram solicitados a classificar pelo menos três sons em uma escala com as seguintes
categorias: favorável, nem favorável nem irritante, ou irritante.
No caso (b) os autores Kang e Yang (2005) explicam que nos estudos da paisagem sonora em áreas
urbanas o procedimento mas apropriado é a realização de levantamentos de dados in loco com entrevistas,
medições acústicas e medições dos parâmetros do microclima, considerando os fatores sócio/culturais do
mesmo e do entorno. Neste caso foram estudados 2 espaços urbanos os quais foram, posteriormente,
comparados. Este trabalho teve a finalidade de estudar a percepção dos usuários com relação ao ambiente
sonoro nos espaços urbanos mais frequentados no centro da cidade, espaço exclusivo para trânsito de
pedestres, onde está localizado o principal centro comercial e administrativo da cidade.. Além disso, o estudo
visa demonstrar a importância da paisagem sonora peculiar de um lugar para o planejamento e para o projeto
de um espaço urbano, levando em conta as percepções gerais das pessoas sobre a paisagem sonora urbana, as
preferências de sons e os efeitos de fatores demográficos. Os valores do LAeqT (Nível de pressão sonora
equivalente contínuo) também foram espacializados por meio da utilização do software de mapeamento
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sonoro Cadna/A (DataKustik, 1998). Neste estudo, um total de 1000 entrevistas foram coletadas e medições
foram realizadas durante as quatro estações do ano. As questões do questionário abordaram a avaliação do
conforto acústico, a identificação e o reconhecimento de sons, a classificação dos sons, a indicação dos sons
desejados e indesejados, bem como questões semi-estruturadas relacionadas com o ambiente sonoro
preferido pelo usuário. Neste caso o usuário também preencheu o seu questionário enquanto o entrevistador
(pesquisador) fazia a medição do LAeq, 1 min juntamente com as medições dos parâmetros microclimáticos. Os
usuários foram classificados em cinco categorias: estudantes, trabalhadores, pensionista, empregada
doméstica, e desempregados. Mais de 75% dos entrevistados eram nativos, o restante eram estrangeiros. A
idade dos sujeitos da amostra abrangia dos os 10 aos 65 anos.
No caso de (c) de Kang e Zhang (2009), o método empregado foi dividido em três etapas. Na
primeira, como pré-teste, foi feita uma caminhada por quatro espaços urbanos com 48 alunos de graduação,
com idades entre 18 e 25 anos, 30 homens e 18 mulheres, com perfeitas condições auditivas. Durante esta
caminhada, foi solicitado aos sujeitos, listar os sons escutados, avaliar a paisagem sonora em geral, avaliar
três sons individuais e fazer comentários. Na segunda etapa do estudo foram feitas 491 entrevistas com
usuários aleatórios, em dois dos quatro espaços avaliados na primeira etapa, os quais representam as típicas
paisagens sonoras dos espaços públicos abertos da cidade objeto de estudo. Esta etapa foi avaliada em dois
períodos sazonais, outono/inverno e primavera/verão, para verificar se há variações sazonais na paisagem
sonora local. Este estudo também pediu aos usuários para completar um questionário enquanto o
entrevistador (pesquisador) fazia gravações dos sons, e a medição LAeqT de 1 minuto. A primeira parte do
questionário incluiu fatores demográficos, avaliações do nível sonoro e conforto acústico, e as preferências
do sujeito com relação a vários tipos de sons, classificando-os como preferido, ou não preferido; e
agradável, ou desagradável. A terceira etapa consistiu em outra caminhada pelos quatro espaços públicos do
inicio, agora com 223 estudantes de arquitetura, para examinar como os futuros arquitetos/urbanistas
projetistas avaliam a paisagem sonora que experimentam no dia a dia e como eles gostariam de projetar a
paisagem sonora urbana.
No estudo de caso (d) Szeremeta e Zannin (2009) foram também estudados quatro espaços públicos,
onde tanto as aplicações dos questionários como as medições foram feitas em dias laborais da semana, em
três meses (Maio, agosto e setembro), entre as 14 e 17 horas (os horários pico do tráfego do meio dia e do
final da tarde foram evitados). Foram feitas 335 entrevistas, a seleção dos sujeitos foi de forma aleatória, e
para evitar respostas induzidas, os entrevistadores foram instruídos a não falar que a entrevista tinha o
propósito de analisar o conforto e as condições acústicas do espaço, explicando apenas que a entrevista era
sobre as condições ambientais do espaço público. O questionário utilizado para este levantamento de dados
foi dividido em três seções principais. A primeira seção compreendeu a identificação dos dados do sujeito; a
segunda, características do perfil do usuário em termos de uso do parque; e a terceira abordou aspectos da
percepção dos usuários com relação à paisagem e à qualidade ambiental do parque. Foram feitas medições
do LAeqT (Nível de pressão sonora equivalente contínuo) por 5 minutos em 55 pontos do espaço, nos dias sem
chuva e sem ventos fortes. Esses pontos de medições foram escolhidos a partir de análise de fotografias
aéreas e visitas ao lugar.
O trabalho (e) de Aletta e Kang (2015) teve como objetivo explorar e demonstrar a possibilidade de
integrar métodos convencionais de mapeamento de ruído e métodos de avaliação da paisagem sonora em um
projeto real de revitalização de espaços urbanos. O espaço estudado está localizado no centro da cidade de
Brighton, no Reino Unido, é o ponto principal para entrada e saída da cidade, assim como para acessar o
mar. Por conseguinte, estava sendo afetado por níveis elevados de ruído do tráfego. Não estava, portanto,
sendo utilizado como havia sido planejado. O som foi um componente relevante do projeto de revitalização e
seus principais objetivos foram: usar o som como um recurso valioso ao invés de ser desagradável, e
minimizar o ruído intrusivo ou não desejado, ao mesmo tempo, introduzindo sons desejados. Foi elaborado
estudo dos diferentes mapas acústicos possíveis de serem gerados para os espaços públicos, por meio do uso
do software de mapeamento do ruído CadnaA (versión 4.4.145, DataKustik GmbH,
http://www.datakustik.com), com quatro métodos complementares que são: 1) Mapeamento de ruído, 2)
medições do nível de sons, 3) a abordagem da paisagem sonora, e 4) avaliações de estudiosos/especialistas
(experts). Estes métodos foram utilizados em conjunto para gerar diferentes camadas de informações
relacionadas ao ambiente acústico e à forma como são percebidas, proporcionando um possível
procedimento de trabalho a ser considerado por planejadores e os políticos em momentos de tomada de
decisão. Para as avaliações, a amostra escolhida foi de 21 pessoas, compostas por profissionais da acústica,
arquitetos/planejadores e servidores da prefeitura municipal, convidados a participar do estudo a fim de
transferir possíveis resultados da investigação ao planejamento urbano e design. Os autores explicam que
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este tipo de mapeamento de ruído também pode ser usado como uma ferramenta para monitorar a
distribuição espacial e audibilidade de sons preferidos e para investigar a variação das fontes. Para este
estudo, foram selecionadas duas fontes sonoras: as características de elementos de água e o canto dos
pássaros. Ambas fontes foram localizadas dentro da área de estudo de acordo com o layout do projeto, para
simular sua possível distribuição em um futuro próximo.
Com vistas a organizar as informações e a facilitar a visualização dessas, a Tabela 2 apresenta uma
comparação entre esses estudos, indicando as principais características adotadas nos procedimentos de cada
um.
Tabela 2 - Procedimentos utilizados nos artigos estudados.

Categorias
comparadas

Local de realização do
estudo

Medições acústicas
Medições Climáticas

Artigos
a)Kang e Zhang
(2005)

b)Kang e Yang
(2005)

c)Kang e Zhang
(2009)

d)Szeremeta e
Zannin (2009)

e)Aletta e Kang
(2015)

-Alimos, Grécia
-Thessaloniki, Grécia.
-Sesto San Giovanni,
Itália.
-Sheffield, Reino
Unido.
-Cambridge, Reino
Unido.
-Kassel, Alemanha.
-Fribourg, Suíça.

-Sheffield,
Reino Unido.

-Sheffield,
Reino Unido.

-Curitiba, Brasil.

-Brighton,
Reino Unido.

LAeq, 1 min

LAeq, 1 min

LAeq, 1 min

LAeq, 5 min

LAeq, 1 min

-

-

Temperatura do ar Temperatura do ar Temperatura do ar
Umidade relativa do Umidade relativa Umidade relativa do
ar
do ar
ar
Aleatória

Aleatória

Aleatória

Aleatória

Seleção
intencional

Formulário

Questionário

Questionário

Formulário

Questionário

entre 10 e 65 anos

entre 10 e 65 anos

entre 17 e 65 anos

entre 17 e 51 anos

-

Classificação dos
entrevistados

por Gênero

por Gênero e
ocupação

por Gênero e
nível educação

por Gênero e
nível educação

por profissionais
da acústica

Técnicas de
caracterização do
ambiente acústico

-

-Mapeamentos

-Caminhadas
-Gravações de sons

-Caminhadas

-Caminhadas
-Mapeamentos

Quantidade espaços

14

2

4

4

1

Períodos de coleta de
dados (meses)

12

12

12

3

1

9200

1000

762

335

21

Seleção de sujeitos
Instrumentos de coleta
Faixa etária

Quantidade de
instrumentos de coleta
de dados considerada

Nota-se que medições acústicas foram feitas por todos os estudos. Medições climáticas consideraram a
temperatura e a umidade do ar, na maioria das vezes. A seleção dos sujeitos para a aplicação do questionário,
na maioria dos casos, foi aleatória; sendo que, no caso específico dos estudos de Aletta e Kang (2015), a
amostra foi composta especificamente por estudiosos da área. Caminhadas ou percursos para avaliar o
espaço foram realizados com os respondentes, visando uma percepção do espaço como um todo e não
somente do lugar onde foi realizada a aplicação do instrumento de coleta de dados. Segundo Lakatos e
Marconi (2002), “a pesquisa de opinião pode ser realizada por meio da aplicação de instrumentos, quais
sejam: o questionário, o qual é respondido por escrito e sem a presença do entrevistador; e/ou o formulário, o
qual é respondido por meio da abordagem direta do entrevistado pelo entrevistador”. Em alguns dos casos,
os questionários foram preenchidos pelos usuários, em outros o próprio entrevistador preencheu os
formulários. Estes são os instrumentos de coleta de dados usados pelos autores estudados. Com a finalidade
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de organizar as informações dos sujeitos, e de gerar dados estatísticos para comparação, os dados foram
classificados por idade, gênero, ocupação e nível de educação. Em alguns casos foi considerado importante o
registro de gravações de sons, assim como os cálculos e mapeamentos de sons e ruídos, com o uso de
ferramentas que permitem perceber graficamente o comportamento acústico do espaço, com a intenção
futura de propor alterações para o projeto de áreas urbanas.
Os dados quantitativos servem para comparar e caracterizar o escopo do estudo, como a quantidade de
espaços a avaliar, que pode variar de acordo com os objetivos de cada caso. O período de coleta de dados,
medido em meses, relaciona-se com as condições climáticas do lugar, visando conhecer o comportamento do
espaço nesses períodos. Foram também indicadas a quantidade de instrumentos de coleta de dados
consideradas em cada caso, quantificando as que são realmente necessárias e capazes de gerar dados
mensuráveis do parecer do usuário do espaço público.
Após a consideração atenta dos trabalhos mencionados acima, nota-se que os artigos estudados
apresentaram uma diversidade de técnicas aplicáveis à avaliação da paisagem sonora em espaços públicos
abertos. Os métodos abordados foram: aplicação de questionários; medições acústicas, calculando o nível de
pressão sonora equivalente contínuo (LAeqT); medições climáticas, obtendo a temperatura e umidade;
mapeamentos de sons e ruídos; e percursos no espaço. Tendo em vista esta ampla gama de métodos
existentes pode-se verificar as diversas oportunidades de se obter resultados conforme o esperado em cada
caso de estudo.
Comparações entre procedimentos utilizados nos permite verificar que a base dos estudos de avaliação
da paisagem sonora deve conter a percepção dos usuários dos espaços avaliados, que pode ser avaliada por
meio de questionários, entrevistas aleatórias e comentários post-percursos; em conjunto com, medições
acústicas, cujo indicador mais utilizado foi o nível de pressão sonora equivalente contínuo (LAeqT), obtido
entre 1 e 5 minutos. A partir desta base, as variações nos métodos de avaliação a serem utilizados
dependerão dos objetivos e das necessidades de cada pesquisa.
A Tabela 3 apresenta as questões abordadas com relação à paisagem sonora e ao conforto acústico de
cada estudo de caso, assim como as escalas utilizadas para a avaliação dos usuários. (a) Kang e Zhang
(2005), (b) Kang e Yang (2005), e (c) Kang e Zhang (2009), apresentam questões similares, seguindo a
mesma linha de escalas que facilita que a coleta de dados seja prática, tanto para o usuário quanto para o
entrevistador (pesquisador). Os mesmos também pediram para que os usuários mencionassem quais seriam
os sons que desejariam escutar no espaço. Respondendo a esta questão, a maioria dos entrevistados
mencionou sons de origem natural como o canto dos pássaros e fontes de água. (d)Szeremeta e Zannin
(2009) apresentam perguntas subjetivas abertas para não condicionar as respostas, e uma pergunta fechada
com opções de escolhas dos sons ouvidos no lugar. No caso de (e) Aletta e Kang (2015) a abordagem da
avaliação da paisagem sonora consistiu na análise e em comentários abertos dos especialistas da área da
acústica convidados ao estudo, com duas perguntas com escalas contínuas de dez pontos, variando desde
“muito mal” (0), até “muito bom” (10), e “de modo nenhum” (0), até “perfeitamente” (10).
Tabela 3 - Questões e escalas utilizadas pelos artigos estudados.
Artigos

Questões

Escalas

1. Avaliação do ambiente sonoro do lugar

1- Muito silencioso.
2- Silencioso.
3- Nem silencioso nem ruidoso.
4- Ruidoso.
5- Muito ruidoso

2. Avaliação do ambiente sonoro da sua casa
a)Kang e
Zhang (2005)

3. Classificação 3 fontes de sons:
-Música ao vivo na rua
-Música de veículos de passageiros
-Música de edifícios circundantes

1- Favorável.
2-Nem favorável nem irritante.
3- Irritante

1. Descrição de 3 sons escutados no lugar
b)Kang e
Yang (2005)

2. Classificação de sons:
-Canto dos pássaros
-Música das lojas
-Sons de vozes circundantes

1- Favorável.
2-Nem favorável nem irritante.
3- Irritante
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3. Seleção ambientes sonoros relaxantes desejados no lugar

1-Sons naturais.
2-Sons naturais com sons artificiais na
distância.
3-Sons naturais com sons artificiais
misturados.

1. Classificação de sons:

1- Favorável.
2-Nem favorável nem irritante.
3- Irritante

2. Avaliação do nível sonoro

1- Muito silencioso.
2- Silencioso.
3- Nem silencioso nem ruidoso.
4- Ruidoso.
5- Muito ruidoso

3. Avaliação do conforto acústico

1- Muito confortável
2- Confortável
3- Nem confortável, nem desconfortável
4- Desconfortável
5- Muito desconfortável

c)Kang e
Zhang (2009)

1. Mencionar os aspectos que considera mais agradáveis do parque.
2. Mencionar os aspectos que considera mais desagradáveis do
ambiente parque
d)Szeremeta
e Zannin
(2009)

e) Aletta e
Kang (2015)

3. Segundo os sons escutados no parque, mencionar os que possa
identificar

1- Tráfego
2- Sons humanos
3- Sons naturais
4- Cantar dos pássaros
5- Sons relacionados à máquinas
6- Sons relacionados à música
7- Sons relacionados à sinalização ou
comunicação
8- Outros

1. Em geral, como você descreveria o ambiente sonoro atual?

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Muito mal
Muito bom

2. De um modo geral, em que medida o ambiente acústico
circundante é adequado ao local?

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
De modo nenhum
Perfeitamente

Dentre os resultados obtidos com relação à análise das metodologias se destacam alguns detalhes como:
1. A quantidade de espaços estudados pode variar desde um lugar até um circuito de espaços,
dependendo das necessidades e características da pesquisa.
2. O fator sócio-cultural gera uma necessidade de adaptação do instrumento de coleta de dados
(formulário ou questionário), tanto com relação ao vocabulário empregado nas questões, quanto na
abordagem dos respondentes e na forma de aplicação do questionário. Em alguns casos o entrevistador
(pesquisador) é quem deve realizar as perguntas para o usuário, lembrando que as perguntas devem ser bem
precisas para facilitar sua compreensão e a diligência na sua resposta.
3. A classificação dos sujeitos por gênero e ocupação não gera uma diferença particular nos
resultados; enquanto na classificação por idade, entre adolescentes e idosos, é notável uma diferença na
tolerância de tipos e volume dos sons. Observa-se que o nível de educação do sujeito é um fator
influenciador na preferência dos sons.
4. Nos casos em que crianças são parte da amostra, o estudo deve ser adaptado a fim de evitar
dificuldades na hora de preencher questionários, condicionando o estudo.
5. Nesta mesma linha, a condição de que o usuário preencha o questionário apresenta outra limitante
nos casos em que os entrevistados são analfabetos.
6. Os entrevistados devem apresentar perfeitas condições auditivas.
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7. O uso de fones de ouvido pelo usuário, no momento da entrevista ou imediatamente antes dela,
deve ser uma condição para descartar o questionário do sujeito na avaliação.
8. É importante considerar sujeitos que realmente estejam fazendo alguma atividade no parque,
incluindo dados de frequência e tempo de uso no espaço, bem como a atividade praticada.
9. A participação de turistas na pesquisa deve ser cuidadosamente avaliada. Para fins de aplicação
dos resultados no planejamento e projeto de espaços urbanos das cidades, recomenda-se que os turistas sejam
excluídos da amostra do estudo devido a possíveis influências de fatores ambientais e culturais.
10. Para estas avaliações no espaço é importante evitar a presença de eventos sonoros atípicos no
ambiente acústico. Devem ser considerados dias típicos, com características acústicas que ocorrem mais
frequentemente no dia-a-dia. Avaliações nos fins de semana e dias feriados, assim como nas horas de pico do
tráfego do entorno, devem ser consideradas apenas se o escopo do trabalho assim determinar.
11. A quantidade de amostras varia em cada caso, de acordo com o escopo de estudo.
12. Os parâmetros de avaliação subjetivos medidos em escalas e intervalos categorizados permitem,
de uma forma simples e efetiva, saber o nível de conforto ou preferência do sujeito. As escalas utilizadas nos
questionários devem seguir uma ordem.
13. O índice LAeqT, pode integrar o tempo de 1 a 5 min, sendo este tempo o mesmo utilizado na
aplicação do questionário.
14. O mapeamento de ruído é uma ferramenta operacional relevante fornecendo representações
visuais dos níveis sonoros em uma determinada área, conforme demonstram os estudos de Aletta e Kang
(2015) dentre outros.
15. A possibilidade de conjugação de métodos pode enriquecer a pesquisa, ao se selecionar as
ferramentas apropriadas disponíveis e adequadas, para uma melhor condução dos estudos e interpretação de
seus resultados.

5. CONCLUSÕES
Os resultados mostram que os procedimentos utilizados nos estudos abordados foram efetivos com relação
aos objetivos propostos em cada caso. As diferentes perspectivas de avaliação da paisagem sonora num
espaço público aberto mostram os possíveis cenários que podem ser estudados neste tema.
Vários aspectos devem ser considerados na hora de avaliar a paisagem sonora de um espaço público
aberto, incluindo características acústicas do espaço, efeitos acústicos de elementos espaciais, características
socioculturais dos usuários e condições físicas, bem como as condições ambientais gerais.
Os usuários destes espaços são uma parte importante do estudo, portanto, conhecer as características
demográficas e socioculturais dos mesmos revela-se uma etapa de muita relevância. Os fatores ambientais e
culturais influenciam sobremaneira a avaliação dos atributos acústicos do ambiente, assim como as
preferências pessoais. Portanto, para estudos que objetivam subsidiar o planejamento e o projeto de áreas
urbanas para cidades específicas, a amostra deve ser de residentes, excluindo os turistas das avaliações.
A possibilidade de combinar métodos acrescenta oportunidades de abordar e aprimorar o estudo do
tema e não restringe ao autor as possibilidades para atingir resultados.
A diversidade de técnicas estudadas também demonstra a importância da interdisciplinaridade no
estudo de diferentes paisagens sonoras. As avaliações do ambiente sonoro não devem se basear
exclusivamente em dados acusticamente mensuráveis, mas devem incluir a análise de outros parâmetros,
bem como suas correlações. Tendo em vista as investigações que concluíram que mesmo adotando as
técnicas consideradas, outras características mais poderiam ter sido avaliadas no estudo, isto representa uma
contribuição e um convite aos futuros estudos, para o desenvolvimento de novos procedimentos para a
avaliação da paisagem sonora em espaços urbanos.
Espera-se que o presente trabalho contribua para o aprimoramento das técnicas existentes e para uma
discussão futura sobre os métodos mais adequados às avaliações das paisagens sonoras no contexto
brasileiro.
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RESUMO

O aumento considerável de veículos na cidade de Maceió-AL acarretou alguns problemas, tais quais o
aumento dos congestionamentos, poluição do ar, e a diminuição na qualidade da mobilidade urbana, além da
poluição sonora que é de grande incômodo para a população. Nos últimos anos foram realizados diversos
estudos que comprovam níveis de pressão sonora superiores aos recomendados. Com o propósito de localizar
zonas silenciosas existentes nos bairros do Centro, Cruz das Almas, Jatiúca, Levada, Pontal da Barra, Prado e
Trapiche da Barra, e diagnosticar essas áreas identificando o seu uso do solo, levando em consideração o
fluxo e o tipo de veículos que nessas trafegam. A partir das medições de ruído realizadas em campo em
pontos pré-estabelecidos, através de levantamentos do uso do solo e do fluxo de veículos da região, sendo
analisados e inseridos no software CadnaA no qual foi elaborado o mapa sonoro dos bairros. A pesquisa
constatou que as zonas silenciosas desses bairros encontram-se em localidades próximas a regiões com
patamares de ruído acima dos níveis admissíveis com relação aos níveis aceitáveis de utilização do solo pela
NBR 10151(2000). Assim, constatou-se com o presente trabalho a existência de poucas áreas silenciosas
nesses bairros e a proximidade com áreas poluídas como a de centros comerciais, bares e restaurantes. Tendo
essa localização como fator de risco para a preservação dessas áreas.
Palavras-chave: zonas silenciosas, mapeamento sonoro, uso do solo, planejamento urbano.

ABSTRACT

The considerable increase of vehicles in the city of Maceió-AL has caused some problems, such as increased
congestion, air pollution, and a decrease in the quality of urban mobility, as well as noise pollution that is of
great inconvenience to the population. In recent years, several studies have been carried out to prove higher
sound pressure levels than those recommended. With the purpose of locating silent zones in the districts of
the Centro, Cruz das Almas, Jatiúca, Levada, Pontal da Barra, Prado and Trapiche da Barra, and to diagnose
these areas identifying land use, taking into account the flow and type of vehicles That in these travels.
Based on the noise measurements performed in the field at pre-established points, through soil and vehicle
flow surveys of the region, they were analyzed and inserted in the CadnaA software in which the
neighborhood sound map was elaborated. The research found that the silent zones of these districts are
located in locations close to regions with noise levels above the allowable levels in relation to acceptable
levels of land use by NBR 10151 (2000). Thus, it was verified with the present work the existence of few
silent areas in these neighborhoods and the proximity with polluted areas such as shopping centers, bars and
restaurants. Having this location as a risk factor for the preservation of these areas.

Keywords: silent areas, sound mapping, land use, urban planning.
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1. INTRODUÇÃO
Com o crescimento urbano sem o devido planejamento é ocasionado o aumento de algumas problemáticas
como o crescente número de fontes sonoras geradoras de ruídos (ASSIS, 2006), tendo como principal fonte
de ruído externo os sons emitidos decorrentes dos transportes rodoviários que é mais frequentemente
encontrada no meio urbano. De acordo com IBGE(2010) o tráfego de veículos é a maior fonte de ruído
urbano no país, sendo ocasionado principalmente pela baixa qualidade do transporte público e assim
impulsionando a utilização dos veículos particulares da população. Tendo como uma das principais
consequências da poluição sonora é a exposição da população a níveis nocivos de ruído ambiental que de
acordo com a Organização Mundial da Saúde, que alerta sobre os impactos negativos do ruído na saúde e
bem-estar do homem, causando danos significativos à saúde, sendo esses não apenas complicações auditivas
mas também danos psicológicos como estresse, distúrbios do sono e perda de concentração (WHO, 2003).
De acordo com pesquisas mais recentes realizadas no Rio de Janeiro sobre a influência dos tipos de
ocupação no solo da propagação sonora por, NIEMEYER, Lygia; CORTÊS, Marina Medeiros; MARIA,
Leandro Ribas (2013) confirmaram que o tráfego urbano têm contribuído para a poluição sonora além do
desenvolvimento tecnológico e industrial e crescimento sem controle e planejamento das cidades.
No Art. 225 do capítulo VI onde estabelece que “Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida...” (BRASIL,
1988). O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA na resolução n° 001 (BRASIL, 1990a)
estabelece padrões de emissão de ruídos no território nacional. Já a Resolução n°002 (BRASIL, 1990b)
institui o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora (Lei do SILÊNCIO).
Na cidade de Maceió-AL, o órgão responsável pela coleta das reclamações e realizar inspeções de
denúncias à poluição sonora é a Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente (SEMPMA). Entre os
anos de 2011 e 2012, foram realizados levantamentos sobre a poluição sonora na cidade de Maceió-AL foi
constatado que dentre todos os tipos de poluição em que o órgão é responsável, a poluição sonora recebeu os
maiores números de reclamações com 37% e 26% nos anos de 2011 e 2012, respectivamente (ALENCAR et
al., 2012). Entre os bairros analisados indicam que a localização dos bairros do Centro e Jatiúca encontra-se
entre os bairros com maiores incidências das reclamações concentrando as denúncias relacionadas as
atividades comerciais.
As normas encontradas no Brasil, NBR 10151:2000, NBR 10152:1987 e NBR 15575:2013, são
utilizadas como parâmetros para acústica arquitetônica e urbana, neste sentido são elas que estabelecem e
norteam investigações do ruído ambiental. O manuseio do software CadnaA da DataKustik é necessário para
a elaboração do mapa sonoro, pois esta ferramenta colabora na demonstração da propagação do ruído pelas
vias que ficam expostas ao ruído promovido pelo tráfego de veículos (OLIVEIRA et al., 2016). O seu
manuseio pode simular empreendimentos futuros em áreas estratégicas da cidade permitindo identificar áreas
ruidosas e silenciosas da área em estudo na busca pela melhor qualidade de vida.
Os mapas de ruído permitem a quantificação e qualificação do ruído, além da possível avaliação da
exposição da população, o desenvolvimento de cenários futuros, a identificação de área de conflito e
propostas para solucionar o problema. Moraes (2007) também afirma que a partir dos resultados encontrados
com o uso do mapa sonoro que pode se destinar a identificar as zonas com maior ou menor grau de
contaminação, para que se consiga criar planos de ação no combate ao ruído, assim o mapeamento de ruído
de uma região vem se mostrando de intensa importância, por considerar diversas fontes sonoras, diagnosticar
o problema, e permitir ao pesquisador propor possíveis soluções para a área, além de apontar informações
visuais do desempenho acústico de uma área, em um determinado momento, na busca por proporcionar a
população da cidade a qualidade ambiental adequada.
Medidas podem ser de grande importância para prevenir a contaminação das zonas silenciosas da
cidade por parte de zonas vizinhas com a criação de uma base de dados acústicos e monitoramento do ruído,
assim esses aspectos podem evidenciar a importância do quadro sonoro das cidades, além de viabilizar
estratégias para um melhor planejamento urbano como também orientando os futuros desmembramentos
urbanísticos além de conscientizar a importância da preservação de um ambiente acusticamente saudável.
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2. OBJETIVO
O presente trabalho tem como objetivo localizar as zonas silenciosas de bairros da parte baixa da cidade de
Maceió-AL, de modo a possibilitar a elaboração de projetos que levem em consideração o efetivo clima do
ruído da cidade. Dando voz a bairros e comunidades para protegê-las de futuras exposições do impacto de
vizinhança mencionado no Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257 de 10 de julho de2001) artigos 36 a 38.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
O método deste trabalho está dividido em três etapas principais:

3.1. Seleção e caracterização do objeto de estudo
Segundo dados coletados pela Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente (SEMPMA) durante os
anos de 2011 e 2012 os bairros do Centro e Jatiúca estavam entre os bairros com maiores incidências de
reclamações de poluição sonora e devido a esses números foram selecionados alguns dos bairros para serem
avaliados. Além dos bairros selecionados devido ao número de denúncias outros bairros foram avaliados em
razão da sua extensão, uso do solo com características comerciais e/ou residenciais, traçado urbano sendo
horizontal e/ou vertical, disposição de lotes vagos principalmente em áreas mistas e residenciais, grande
contaminação sonora de áreas comerciais e vias de ameno e intenso tráfego veicular. Diante disso os bairros
selecionados foram: Jatiúca, Centro, Pontal da Barra, Prado, Cruz das Almas, Trapiche e Levada (Figura 1).

Figura 1 - Bairros selecionados como objeto de estudo na cidade de Maceió-AL.

3.2. Medições
Para a elaboração das medições foi necessário considerar o uso do solo de cada bairro selecionado e explorar
a base cartográfica da cidade de Maceió-AL. Levando em consideração aspectos como: a) possibilidade de
onde poderiam ser gerados mapas de conflitos com impactos sonoros resultantes do plano de expansão e do
plano diretor; b) caracterização das áreas, sendo ardilosamente escolhidas áreas com maiores incidências de
ruídos, devido a uma alta concentração de massa (construções), trafego, áreas comerciais e áreas residenciais.
A partir dos dados obtidos foram determinados pontos estratégicos nos diferentes bairros sendo 11
pontos para o bairro do Centro, 14 para Cruz das Almas, 21 para Jatiúca, 08 para o Prado, 08 para Levada, 07
para o Trapiche e 06 para o Pontal da Barra, sendo determinados a partir de uma distância estratégica no qual
foi possível atingir um mapa sonoro uniforme de toda a região, posteriormente caracterizado e contabilizado
o fluxo de tráfego, diferenciando a quantidade e composição dos veículos em leves, pesados (ônibus e
caminhões) e motocicletas.
Características físicas e grandezas geométricas também foram verificadas, como por exemplo: tipo
do pavimento e sua conservação, número de pistas, topografia, obstáculos e superfícies reflexivas como
lombadas, presença de semáforos, pontos de ônibus, faixa de pedestres, distância do ponto à via, distância
entre as fachadas e suas alturas médias, entre outros.
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Para o levantamento dos registros, os níveis sonoros foram dados em LAeq (nível de pressão sonora
equivalente). O equipamento utilizado foi o Solo da 01dB, tipo 1, devidamente calibrado com frequências em
bandas de 1/3 de oitava, do qual foi estabelecido o tempo com duração de 20 minutos para cada ponto de
medição, além de mantê-lo afastado de superfícies refletoras em uma altura de 1,2m do chão. Para minimizar
interferências provocadas por ventos, foi acoplado um protetor de vento ao microfone. A figura 2 apresenta
os pontos selecionados para as medições nos bairros do Centro, Cruz das Almas, Jatiúca, Pontal da Barra,
Prado, Levada e Trapiche.

Figura 2 - Pontos de medições dos bairros selecionados.

As medições foram realizadas in loco evitando horários atípicos e fora de horário de maior trafego,
ocorrendo entre 9 horas as 11 horas e 15 horas as 17 horas em horário diurno. Por questões de segurança os
horários noturnos não foram avaliados. Como critério de definição dos dias de medição padrão, foi levado
em consideração dias com características típicas que pudessem refletir situações sonoras semelhantes. Assim,
as medições foram realizadas durante o período letivo, nas terças, quartas e quintas-feiras, com exceção de
feriados. As segundas e as sextas-feiras foram descartadas por serem dias que tendem a um maior tráfego de
veículos, particularmente em vias principais que tem ligações com acessos para quem está saindo e voltando
da cidade. Com todas as medições sendo realizadas nos meses de novembro e dezembro por serem meses de
disponibilidade dos alunos e colaboradores para realizarem as medições.
Os bairros foram qualificados como sendo de uso comercial ou residencial, de acordo com a norma
vigente NBR 10151:2000 (Tabela 1). Os bairros inseridos considerados como sendo de área mista,
predominantemente residencial e administrativas com NCA de 60dB(A) foram: Trapiche, Pontal da Barra,
Centro, Levada. Os bairros qualificados de área mista predominantemente residencial com NCA de 55dB(A)
foram; Centro, Levada, Prado, Jatiuca e Cruz das Almas.
Tabela 1 - Níveis de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A).

Durante as medições alguns registros fotográficos in loco foram feitos para verificação exata da
localização e detalhamento do local. A captura de imagens em panorâmica foram utilizadas para o melhor
entendimento da área onde pode ser observado a presença de semáforos, lombadas, faixa de pedestres, tipo
de pavimentação, e quebra-molas As imagens que correspondem às (Figuras 3 à 8) são equivalentes a cada
local onde houveram as medições nas regiões que serão analisadas na etapa de análise e diagnóstico.
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Figura 3 - Foto da Av. Hamilton de Barros Soutinho, Jatiúca.

Figura 4 - Foto da Rua São Francisco, Cruz das Almas.

Figura 5 - Foto das Ruas Godofredo Ferro com a Rua Alcínio Casado, Centro.

Figura 6 - Foto da Rua Alípio Barbosa da Silva, Pontal da Barra.

Figura 7 - Foto da Rua Dr. Virgílio Guedes, Trapiche da Barra.

Figura 8 - Foto da Rua Xavier de Oliveira e Rua Desembargador Antero Medeiros, Prado.

3.3. Simulações
A partir da coleta de dados foram produzidos mapas sonoros dos bairros com o uso do programa
computacional CadnaA da empresa DataKustik, permitindo serem observados aspectos como: a) as
principais fontes de ruído; b) as principais vias com altos e baixos índices de ruído; c) a análise do entorno e
ocupação do solo; d) as zonas silenciosas e a composição dessas. Os mapas sonoros de alguns dos bairros
mencionados serão apresentados na etapa de análise.
Os mapas acústicos foram feitos utilizando arquivos em dwg com a base cartográfica da cidade,
sendo importados no programa CadnaA, e a partir daí sendo inseridas nessa base dados coletados na etapa
das medições como os níveis de ruído que são inseridos exatamente onde esses foram coletados. As formas
de decaimento de ruído se devem pelas barreiras acústicas já encontradas no local como áreas verdes e as
próprias edificações.
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A tabela 2 apresenta os NPS obtidos de cada ponto nas medições realizadas com o Solo 01 dB, apresentado o
Laeq de cada ponto, NPS permitido pela NBR 10151:2000 e o NPS médio de cada bairro. A partir dessa
análise é percebido que a principal fonte de poluição sonora do ambiente urbano não se deve ao tipo de uso
do solo mas sim pelo tráfego de veículos assim como afirma NIEMEYER, Lygia; CORTÊS, Marina
Medeiros; MARIA, Leandro Ribas (2013), como pode ser observado nos gráficos com os níveis de pressão
sonora obtidos na tabela 2.
Tabela 2 - Níveis de Pressão Sonora em dB(A) nos bairros e pontos de medições realizados.

Os resultados obtidos constatam que das zonas silenciosas encontradas, a maior parte delas encontrase com níveis de Laeq superiores aos exigidos pela NBR 10151 (2000), evidenciando assim a contaminação
por parte dessas áreas com relação a sua proximidade de vias arteriais da cidade, devido ao intenso fluxo de
veículos que trafegam por estas, intensificando o problema da poluição sonora devido à falta de
planejamento urbano adequado da cidade de Maceió-AL.
Algumas áreas obtiveram valores de acordo e/ou aproximados aos recomendados, apresentando
características similares uma vez que, estão localizadas entre quadras que não apresentam vias de fluxo
intenso e pouco fluxo de pedestres. Os levantamentos coletados pela contagem de veículos que trafegaram
durante o período das medições demonstram a importância da realização do estudo de campo que caracteriza
as vias estudadas e assim, é possível compreender e diagnosticar com maior precisão as regiões analisadas.
A partir dessa análise é percebido que a principal fonte de poluição sonora do ambiente urbano não
se deve ao tipo de uso do solo mas sim pelo tráfego de veículos, onde os pontos medidos que obtiveram os
menores níveis de Leq foram os que apresentaram as menores quantidades de veículos trafegando no período
das medições, como pode ser observado na figura 9.
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Figura 9 - Levantamento de veículos realizado durante as medições.

Na figura 10 estão apresentados os Níveis de Pressão Sonora Equivalente, e os níveis de pressão
sonora máximo e mínimo, correspondendo a períodos amenos e de pico das medições, além do NPS
estabelecido como adequado para cada uma dessas áreas pela NBR 10151:2000.
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Figura 10 - Níveis de ruído levantados durante as medições.
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Os Estudos de Impacto Ambiental e de Vizinhança, exigidos para implantação de empreendimentos
potencialmente nocivos ao meio ambiente, devem conter, entre outros itens: a análise do aumento da
densidade populacional, alterações no padrão de uso do solo, geração de tráfego e demanda por transporte
público. Sendo alguns dos aspectos que corroboram para a atenuação do ruído ambiental.
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Dentre os 7 (sete) bairros analisados o bairro da Levada foi o único que não apresentou zonas
silenciosas, tendo uma grande quantidade de comércios localizados demasiadamente dentro do bairro e com
vias em mal estado provocando assim níveis acentuados de ruído.
Abaixo os mapas de ruído simulados de acordo com o item 3.2, e a localização dos pontos que
correspondem as zonas silenciosas de cada bairro:
O ponto 12 na figura 11 no bairro do Pontal da Barra localizado numa área quase sem fluxo de
pessoas e com baixo fluxo de veículos e com pavimentação em asfalto e grande parte da área ocupada com
vegetação. Apesar da extrapolação à norma, esse recorte pode ser considerado como uma área silenciosa,
tanto pela comparação com outras áreas próximas, como pelo fato de boa parte das fontes sonoras provirem
de aspectos naturais como a ventilação na vegetação e sons de pássaros, modificando assim a percepção
sonora não é caracterizada como ruído.

Figura 11 - Mapeamento de ruído Diurno do Bairro Pontal da Barra.

Sendo os bairros com maior número de denúncias, bairros com predominância comercial, percebido
que há maior irregularidade nas dimensões das edificações. Pode-se observar algumas características
distintas com relação as zonas silenciosas da figura 12 correspondente aos bairros do Centro (figura 12a) e
Trapiche (figura 12b), devido a uma maior permeabilidade nos pontos mais amenos pela presença de zonas
residenciais, com edificações menores, caracterizando a facilidade da propagação da onda sonora, sem a
presença significativa de barreiras acústicas que modificam o seu percurso.
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Figura 12 - Mapeamento Sonoro: (a) Centro; (b) Trapiche.

O bairro da Jatiúca teve seu crescimento urbano sem o devido planejamento ocasionando o aumento
de algumas problemáticas como o crescente número de fontes sonoras geradoras de ruídos, essas fontes se
devem principalmente a implantação demasiada de bares e restaurantes em vias com presença de residências
e até mesmo de escolas. A figura 13 apresenta a simulação do bairro da Jatiúca com os pontos de 1 à 4 e 8,
que são localizados em áreas próximas com residenciais obtiveram os menores valores que foi de 67dB(A).
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Apesar de se encontrarem em áreas residenciais, os valores aferidos excedem ao limite crítico
estabelecido para o conforto acústico.

Figura 13 - Mapeamento de ruído Diurno do Bairro Jatiúca.

Ao se comparar os dados obtidos do bairro da Jatiúca mostrados na Figura 13 com os dados de
Cruz das Almas (figura 14a) e Prado (figura 14b) retratados na Figura 14, percebe-se uma situação de
poluição sonora mais crítica no primeiro caso, em decorrência do maior tráfego, maior ocupação do solo e
maior verticalização das edificações sendo necessário adotar medidas que intervenham no aumento de
uso comercial na área e haja o escoamento por parte do tráfego para outras áreas que possuem uma
situação acústica mais adequada.
Apesar do bairro do Prado apresentar uma situação mais amena, os dados apresentados na tabela 2
demonstram que o crescimento da região é concentrado em poucas vias, necessitando de um
acompanhamento de como o restante do bairro irá se desenvolver para que a situação atual. Já o bairro
do Prado que no ponto 10 é composto por ruas com um maior distanciamento entre si. Além deste fator,
um lado da via é isento de habitação, composto pela Lagoa, diminuindo consideravelmente a interferência
do ruído causado pela população nos dados finais.
Apesar de serem bairros predominantemente residenciais a expansão desordenada desses tem
ocasionado o aumento do número de fontes sonoras geradoras de ruídos, como o caso do bairro de Cruz
das Almas na figura 14a que passa por expansão com a implantação de um shopping center, lojas e
empreendimentos de grande porte ocasionados pela expansão imobiliária do litoral norte da cidade de
Maceió-AL.

Figura 14 - Usos finais por setor no Brasil: (a) Cruz das Almas; (b) Prado.

Já os outros pontos do Prado (figura 14b) demonstram que o crescimento da região ocasionou uma
maior ocupação do solo e o início da verticalização das edificações do bairro e a partir desses dados aplicar
estratégias que não permitam que a poluição sonora seja agravada, sendo notória a necessidade da
elaboração do mapa sonoro, pois esta ferramenta colabora na demonstração da propagação do ruído pelas
vias que ficam expostas ao ruído promovido pelo tráfego de veículos. Assim com o uso das ferramentas de
simulação a necessidade de simular empreendimentos futuros em áreas estratégicas da cidade permitindo
identificar áreas ruidosas e silenciosas da área em estudo na busca pela melhor qualidade de vida.
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5. CONCLUSÕES
A partir do mapeamento de ruído ambiental, constatou-se que as zonas que tem valores adequados com
relação a NBR 10151(2000) encontram-se em proximidade de áreas com ruído excessivo e com presença de
centros comerciais, bares e restaurantes. Por meio de uma análise do espaço urbano, pode-se detectar os
principais constituintes que influem no ruído urbano, identificando áreas que necessitam de tratamento, e o
que pode ser feito para uma possível melhoria da qualidade sonora do ambiente construído.
De acordo com os valores em Laeq coletados pelo medidor de pressão sonora Solo 01db nota-se que
as áreas com os níveis mais amenos tem seu uso predominante residencial e também pela quantidade de
veículos que trafegam pelas vias, percebendo-se a importância da contagem de veículos, e a importância da
análise do entorno.
Conclui-se que o mapeamento sonoro, trata-se de um recurso de grande importância para uso da
administração municipal, a fim de obter possibilidade de criar ou rever as leis de zoneamento e uso do solo
vigente, verificando a implantação de futuros empreendimentos projetado nas áreas avaliadas como novas
estratégias urbanas que possam ser desenvolvidas para as regiões, além de mostrar futuros impactos a serem
realizados na região.
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RESUMO

O ambiente é percebido pelos indivíduos de acordo com suas emoções, referências e expectativas. Cada
indivíduo o percebe de maneira distinta. Estudos revelam que 20% daquilo que o indivíduo percebe têm
relação com a percepção sonora. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo verificar e analisar os
sentimentos que estudantes de Arquitetura e Engenharia Civil possuem ao ouvir os ruídos presentes nos
ambientes construídos, assim como, se há a variação de sentimentos de acordo com o gênero do indivíduo
inserido nesse ambiente. Para a obtenção desses dados foi elaborado um questionário/experimento composto
por quatro ruídos (passos com salto alto, choro de criança, trânsito e barulho de obra) presentes nos
ambientes construídos. Os vinte sentimentos apresentados são relacionados com os afetos positivos e
negativos da escala PANAS (Positive and Negative Affect Schedule). Dessa forma o experimento foi
conduzido de forma que, ao ouvir o ruído, os indivíduos deveriam preencher a intensidade sentida para cada
um dos vinte sentimentos. Após a análise dos dados pode-se concluir que os quatro ruídos apresentaram o
mesmo padrão de sentimentos negativos, mas com pequenas diferenças, para todos os casos analisados.
Palavras-chave: ruído; ambiente construído;

ABSTRACT

The environment is perceived by individuals according to their emotions, references and expectations. Each
individual perceives him differently. Studies reveal that 20% of what the individual perceives are related to
sound perception. Thus, the present work aims to verify and analyze the feelings of students of Architecture
and Civil Engineering possess to hear the noises present in the constructed environments, as well as, if there
is the variation of feelings according to the gender of the individual inserted in that environment . In order to
obtain this data, a questionnaire / experiment was elaborated with four noises (steps with high heels,
children's cry, traffic and noise of work) present in the constructed environments. The twenty feelings
presented are related to the positive and negative affects of the PANAS (Positive and Negative Affect
Schedule) scale. In this way the experiment was conducted so that when listening to the noise, individuals
should fill the intensity felt for each of the twenty feelings. After analyzing the data, it can be concluded that
the four noises presented the same pattern of negative feelings, but with small differences, for all analyzed
cases.
Keywords: noise; built environment.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo Reis e Lay (2006), as avaliações do ambiente físico que são realizadas através dos processos de
percepção e cognição, possibilitam o estabelecimento de relações entre o ambiente físico e o indivíduo. Essas
relações são baseadas em um conjunto de transações entre as experiências prévias dos seus usuários, os seus
valores e motivações e os estímulos percebidos, que irão influenciar tanto nas reações físicas
(comportamento), quanto nas mentais (atitudes) dos usuários, em relação ao ambiente físico.
De acordo com Simões (2005), os estudos de percepção e cognição, contribuem para a realização de
intervenções em um ambiente e variam de acordo com a experiência de seus usuários. As características
formais, físicas e espaciais dos ambientes que são experienciados, são repletas de valores simbólicos,
significados e são construídos ao longo da nossa experiência pessoal. Rheingantz (2004) considera que a
influência do ambiente construído no comportamento das pessoas é fundamental para a compreensão das
inter-relações entre o homem e o ambiente.
As interações entre os usuários e o ambiente urbano, que geram estímulos e influenciam as
capacidades sensórios-motoras e cognitivas do observador, cujas reações dependem diretamente dos
estímulos que reciprocamente dependem da presença do observador - calor, luz, cores, texturas e sons do
ambiente - são sentidas pelo observador e produzem ações e comportamentos não dissociados de seu
contexto histórico, cultural, social e da consciência de sua experiência no ambiente (RHEINGANTZ e
ALCANTARA, 2007).
Para Okamoto (2002), é através dos estímulos provocados pelo ambiente que o comportamento
humano é conduzido por uma resposta à percepção. O indivíduo tem a sensação do ambiente pelos estímulos
desse meio, sem ter a consciência disso. Diante do grande número de estímulos, a mente seletiva seleciona
os aspectos de interesse, ou aqueles que tenham chamado a atenção, é nessa etapa que ocorre a percepção
(imagem) e a consciência (pensamento, sentimento), resultando em uma resposta que irá conduzir a um
comportamento. Dessa forma, pode-se considerar que a percepção é a resposta aos estímulos provenientes do
meio, captados através dos sentidos humanos.
Okamoto (2002) considera ainda que, os sentidos humanos são os mecanismos de interface com a
realidade. Assim, é a percepção ambiental que conduz o indivíduo a reconhecer o ambiente construído como
realidade e a vivenciá-lo.
Segundo Reis e Lay (2006), em relação à percepção entre ambiente físico e indivíduo, tanto a análise
quanto a avaliação são realizadas através da percepção e da cognição. O estabelecimento dessas relações é
baseado em um conjunto de transações entre os estímulos sensoriais percebidos e as experiências prévias dos
usuários, suas motivações, seus valores, que influenciam as reações físicas (comportamento) e mentais
(atitudes) dos usuários em relação ao ambiente físico.
As interações entre os usuários e o ambiente urbano, que geram estímulos e influenciam as
capacidades sensórios-motoras e cognitivas do observador, cujas reações dependem diretamente dos
estímulos que reciprocamente dependem da presença do observador - calor, luz, cores, texturas e sons do
ambiente - são sentidas pelo observador e produzem ações e comportamentos não dissociados de seu
contexto histórico, cultural, social e da consciência de sua experiência no ambiente (RHEINGANTZ e
ALCANTARA, 2007).
Em relação ao som interferir na percepção do indivíduo no ambiente construído, Hygge e Knez
(2001) realizaram um experimento, idealizado através de preocupações teóricas e práticas, sobre como o
ruído de ventilação (38 e 58 DBA), a temperatura do ar (21 e 27 °C), e iluminação (300 e 1500 lux)
combinam ou interagem sobre os efeitos da performance cognitiva.
O experimento teve por objetivo estudar a interação entre efeitos de ruído, calor e iluminação.
Previu-se que, o aumento dos níveis de ruído e iluminação seria percebido ao aumentar o nível de ativação e
que o calor suave diminuiria. Os resultados mostraram que a atenção trabalhou mais rápida na presença de
ruído, mas à custa de menor precisão. Foram encontradas interações entre o ruído e calor e entre ruído e luz
na recordação emocional das palavras. Estes efeitos no desempenho cognitivo não podiam ser explicados
como medida pelos estados de afeto, e não eram consistentes com um modelo de excitação. Outra relação
observada foi entre em os homens e as mulheres. Para os homens se lembrou de mais positiva em palavras
neutras na condição de pouca iluminação e o mesmo efeito rendeu para as mulheres na alta condição
iluminância.

2. O OBJETIVO DO ESTUDO
De acordo com Santaella (2012), estudos empíricos realizados indicam que, no que diz respeito à percepção
humana, 20% relaciona-se a percepção sonora do indivíduo. Com base nesse dado, optou-se por analisar a
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percepção sonora do indivíduo em um ambiente construído.
Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise exploratória do efeito dos ruídos
mais comuns presentes em ambientes construídos no sentimento dos indivíduos. Tendo em vista que, cada
ambiente é percebido por seus usuários de maneiras distintas, a percepção dos indivíduos pode ser traduzida
em sentimentos negativos ou positivos. A análise foi focada nas diferenças de orientação profissional e
gênero dos participantes.

3. O MÉTODO
Para a realização do experimento foram escolhidos quatro ruídos intermitentes que podem estar inseridos ou
não dentro do ambiente e que podem afetar ou causar desconforto no indivíduo quando este está inserido no
ambiente. Dessa forma, os ruídos que fazem parte do experimento, são: barulho de trânsito (buzinas, ronco
de motores), pessoa caminhando com sapato de salto alto em piso de madeira, bebê chorando e barulho de
obra (betoneiras e bate-estacas). Esses sons foram os escolhidos por serem os mais recorrentes e presentes
em ambientes construídos.
O experimento elaborado apresentou duas partes. A primeira parte do questionário consistiu em
perguntas cujo objetivo era identificar o perfil do entrevistado. As perguntas visavam conhecer, basicamente:
o gênero do entrevistado; a idade; o estado civil; o tipo de moradia na infância/ juventude; a condição e tipo
da propriedade, com quem mora e há quantos anos mora na atual residência. Já na segunda parte do
experimento foram apresentados para os entrevistados os quatro ruídos. Através do estímulo auditivo, os
entrevistados deveriam assinalar as percepções/emoções que sentiam ao ouvir os ruídos.
Foram realizadas afirmações sobre os sentimentos, baseadas na escala PANAS (Positive and
Negative Affect Schedule) que foi desenvolvida por Watson, Clark e Tellegen (1988), para a avaliação das
emoções em função de sua intensidade de ocorrência. Para o modelo PANAS (Figura1) as emoções
específicas são consideradas como combinações de duas dimensões básicas. Dessa forma, o modelo circular
de afeto, onde duas dimensões se cruzam resultam em diâmetros perpendiculares de um círculo. A variável
do afeto representa duas dimensões - afeto positivo e afeto negativo. O afeto positivo, na medida em que
uma pessoa manifesta entusiasmo com a vida, e o afeto negativo, na medida em que a pessoa refere sentir-se
indisposta ou perturbada (GALINHA, RIBEIRO; 2005).

Figura 1 – Modelo PANAS (GALINHA e RIBEIRO 2005)

Os sentimentos, no modelo PANAS, são agrupados de forma que a parte superior do gráfico mostre
os sentimentos relacionados com os afetos positivo elevado, prazer e forte empenho e a parte inferior do
gráfico mostre os sentimentos relacionados com os afetos positivos reduzidos, fraco empenho, e desprazer. A
forma de abordagem dos afetos positivos e negativos baseou-se no estudo de Gendera et al. (2010), que
realizou uma avaliação das emoções dos consumidores que participam de comunidades virtuais. Dessa
forma, foram identificadas vinte emoções através da escala PANAS, onde intercalaram-se os afetos positivo
e negativo. Para as respostas dos entrevistados foi utilizada a escala Likert de sete pontos, pela facilidade e
precisão ao se tabular os dados posteriormente.
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Cada um dos quatro ruídos apresentou uma lista de vinte emoções, aos quais o entrevistado
preencheu na escala de -3 a 3, sendo -3 discordo totalmente e 3 concordo totalmente.
Para análise das imagens utilizadas no experimento, os gráficos com as medianas das respostas dos
participantes, são do tipo radar. Esse modelo de gráfico foi escolhido devido ao seu formato ser próximo ao
modelo da Escala de Sentimento PANAS, pois dessa forma, a visualização do gráfico e do modelo ficam
próximas. Os sentimentos foram agrupados de forma que a parte superior do gráfico mostre os sentimentos
relacionados com o afeto positivo elevado, prazer e forte empenho e a parte inferior do gráfico mostre os
sentimentos relacionados com os afetos positivos reduzidos, fraco empenho e desprazer (Figura 2).

Figura 2 – Disposição dos sentimentos (AUTORES)

Em função do caráter exploratório do estudo, optou-se pelo método de amostragem não
probabilística por conveniência. Este tipo de amostra envolve a seleção de elementos de amostra que estejam
mais disponíveis para tomar parte no estudo e que podem oferecer as informações necessárias (HAIR JR. et
al., 2005). Como relação ao tamanho, Hair Jr. et al. (2005) afirma que para análises que envolvam múltiplas
variáveis o tamanho da amostra deve ser igual ou maior que 100 para que os resultados sejam satisfatórios. A
amostra utilizada no presente estudo não deve ser considerada como representativa da população, não sendo
possível efetuar extrapolações e generalizações acerca dos resultados.
O experimento foi aplicado em 120 estudantes de Arquitetura & Urbanismo e Engenharia Civil da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná nos meses de novembro e dezembro de 2014. Participaram da
pesquisa seis turmas diferentes, com média entre 15 e 25 alunos cada, estudantes dos sextos, sétimos e
oitavos períodos da Instituição. Foram utilizadas três salas de aulas diferentes do Câmpus Ecoville, com
configuração semelhante à da sala de aula mostrada na Figura 3.

Figura 3 – Sala de aula - UTFPR Câmpus Ecoville (AUTORES)

O experimento foi aplicado nas salas durante o horário de aula, nos turnos da noite. O equipamento
utilizado para a reprodução do ruído foi o mesmo e nas mesmas configurações e condições, em todas as
turmas. Os ruídos foram reproduzidos na mesma intensidade e durante todo o tempo que os entrevistados
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preenchiam o questionário, cerca de quatro minutos para cada um dos ruídos, pois dessa forma, a sensação
do ruído presente no ambiente ficou mais próxima da realidade.
4. RESULTADOS
Depois de aplicado o questionário, os dados foram tabulados e a análise dos ruídos foi realizada. Dessa
forma, pode-se verificar o quanto os ruídos influenciam os sentimentos do usuário que está inserido no
ambiente construído, impactando muitas vezes no bom desempenho do ambiente.
Para análise foram elaborados gráficos do tipo radar, baseados nas medianas das respostas dos
entrevistados. Esse modelo de gráfico foi escolhido por que o seu formato é próximo do modelo da Escala de
Sentimento PANAS, fazendo com que a visualização do gráfico e do modelo fique próxima.
Do total de entrevistados, 58% são do gênero feminino e 42% do gênero masculino. Quanto à idade
dos entrevistados, 83% apresentam menos de 25 anos, 14% têm entre 25 e 40 anos e apenas 3% têm entre 41
e 55 anos. Em relação à profissão, 57% são do curso de Engenharia Civil e 43% do curso de Arquitetura e
Urbanismo. Em relação à condição de moradia, 55% dos entrevistados afirmaram morar em propriedade
alugada, 31% moram em propriedade própria e 13% moram em propriedade pertencente à família. Apenas
1% afirmou ter outra condição de moradia, diferentes das especificadas anteriormente. Em relação à moradia
atual, 50% dos entrevistados vivem em apartamento. Para os moradores de casa, o percentual é de 37 %. Em
sobrados são 12 % os moradores e apenas 1%, mora em chácara.

4.2 Análise de acordo com o curso do entrevistado

Os resultados do experimento foram colocados em uma figura, para que a comparação fique facilitada, sendo
especificado o som analisado e posteriormente os gráficos divididos pelas profissões dos participantes do
experimento. Os gráficos com os resultados dos quatro sons analisados (Figura 3) apresentaram formatos
semelhantes, não havendo muitas diferenças nas percepções dos entrevistados.
Dos entrevistados em relação ao gênero, no curso de Arquitetura e Urbanismo, 76% dos
entrevistados pertencem ao gênero feminino e 24% ao gênero masculino. Já no curso de Engenharia Civil,
52% são do gênero masculino e 48% do feminino.
O primeiro som analisado, o som de trânsito, apresentou formato bem semelhante, sendo que as
diferenças ocorreram apenas uma pequena intensidade de alguns sentimentos, como no caso de
“determinado”, cuja mediana para os arquitetos foi de 3 e para os engenheiros foi 4. Outros sentimentos que
apresentaram diferenças foram “entusiasmado”, com mediana 2 para arquitetos e 1 para os engenheiros e
“caloroso” com a maior diferença entre as medianas, sendo 3 para os arquitetos e 1,5 para os engenheiros.
Tanto os estudantes de engenharia quanto os de arquitetura sentiram-se desconfortáveis com o barulho
causado pelos veículos, pois a intensidade dos sentimentos de afeto negativo foi maior para os dois grupos de
estudantes, com picos maiores para “perturbado”, “nervoso”, ”irritado” e “atormentado”.
Quando analisados os resultados obtidos, ao ouvirem som de passos com salto alto, os entrevistados
também tiveram a mesma percepção, não havendo diferenças entre as profissões. O resultado mostrou que
tanto arquitetos como engenheiros sentem-se desconfortáveis com o ruído, pois a intensidade dos
sentimentos de afeto negativo foi maior para ambos. A mediana foi maior para “irritado”, com valor igual a 6
para os arquitetos. Já para os engenheiros, essa mediana obteve valor igual a 5. No caso dos engenheiros, os
sentimentos “animado” e “ativo”, obtiveram mediana maior quando comparadas aos arquitetos.
Para o som de bebê chorando, as configurações dos gráficos também ficaram semelhantes, pois nos
dois casos a parte inferior, relativa aos sentimentos de afeto negativo, foram maiores. A diferença ocorreu na
intensidade dos sentimentos, pois para os arquitetos, “perturbado”, “nervoso”, “irritado” e “atormentado”,

tiveram mediana igual a 7, enquanto que para os engenheiros “nervoso”, “irritado” e “atormentado”,
tiveram mediana igual a 6. Ao ouvirem o choro do bebê os engenheiros mostraram-se
“determinados”, pois esse sentimento apareceu com mediana igual a 4 enquanto que para os
arquitetos o valor foi de 2.
Em relação aos gráficos referentes ao som de obra, os resultados apresentados foram os que
apresentaram maior diferença entre a intensidade dos sentimentos. A primeira diferença é na intensidade do
sentimento “animado”, que para os arquitetos aparece com valor de mediana igual a 1 e para os engenheiros
tem valor igual a 3. Para os arquitetos, “caloroso” e “encantado”, aparecem com mediana igual a 4,
enquanto que para os engenheiros o valor é igual a 2. Para os arquitetos, “com repulsa”, apresenta valor igual
a 7, enquanto que para os engenheiros o valor é igual a 4. Tanto para os engenheiros quanto para os
arquitetos, o som de obra ficou de certa forma homogênea na parte superior, sendo que os afetos relativos
aos afetos negativos prevalecem.
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Figura 3 – Diferenças da percepção entre os estudantes em relação aos sons (AUTORES)

Quando analisados todos os sons, a predominância é de afetos negativos, independente da profissão.
O som que teve maior intensidade foi o barulho de obra. De certa forma, esse som pode não ter causado tanta
intensidade de afetos negativos nos entrevistados de engenharia, por fazer parte da rotina de trabalho desses
estudantes que, de certa forma acabam se acostumando com este tipo de ruído. Os estudantes de Engenharia
estão familiarizados com este tipo de som, pois desde a Faculdade já frequentam obras cujos barulhos
aprendem a conviver, diferentemente dos estudantes de Arquitetura, que convive com esse som também, mas
não com a mesma frequência.
Porém nos demais sons apresentados, tantos os arquitetos quanto os engenheiros sentiram-se
incomodados com os sons apresentados. Este fato demonstra que essas características de projeto devem ser
levadas em consideração por esses profissionais quando forem elaborar projetos de ambientes.

4.1 Análise de acordo com o gênero do usuário do ambiente

Para as análises dos resultados dos sons mostrados aos entrevistados, foi desenvolvida uma figura
com os gráficos resultantes das respostas dos participantes do experimento, cujas respostas foram divididas
entre os gêneros masculino e feminino (Figura 4).
O primeiro som analisado foi o som de trânsito, em que se pôde perceber uma semelhança leve entre
os resultados. Os sentimentos que prevaleceram foram os relacionados aos afetos negativos, mudando apenas
a intensidade dos sentimentos “nervoso”, “perturbado” e “atormentado”, que no caso do gênero feminino
foram maiores, com mediana igual a 6, sendo que para o masculino o valor foi de 5. O sentimento “trêmulo”,
também apresentou diferença, tendo valor igual a 4 para o feminino e 3 para o masculino. O restante dos
sentimentos de afeto negativo teve medianas próximas, mas não semelhantes para ambos os grupos. Já na
parte superior do gráfico, o gênero masculino apresentou maior variação de intensidade dos sentimentos,
porém para os dois grupos as intensidades foram baixas, o que mostra que barulho de trânsito é
desconfortável para ambos os gêneros.
Na análise do som, de uma pessoa caminhando com salto alto em um andar superior, o resultado
mostra que, a intensidade dos sentimentos relativos aos afetos negativos é maior nos dois gêneros, mas no
caso do gênero feminino, a área do gráfico ficou maior, sendo que “irritado”, apresentou maior mediana,
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igual a 6. Na parte superior do gráfico, relativa aos sentimentos de afetos positivos, a área do gráfico
apresenta forma e intensidade maiores nos entrevistados do gênero masculino, sendo a área do gráfico do
feminino menor. Isso mostra que, para os dois grupos, o som é desconfortável, porém para o gênero feminino
é ainda mais desconfortável.

Figura 4 - Diferenças da percepção entre os gêneros em relação aos sons (AUTORES)

Porém no caso do grupo feminino, esse som causa maior intensidade de sentimentos relativo aos
afetos negativos, fazendo com que o usuário de gênero feminino apresente maior desconforto quando
inserido em um ambiente que não contemple uma boa acústica para resolver esse ruído.
No caso do som de bebê chorando, os sentimentos relativos aos afetos positivos tiveram pouca
intensidade, mas foram maiores nos entrevistados do gênero masculino. A mediana, neste caso chegou a 4
para os sentimentos “orgulhoso” e “determinado”, sendo que no gênero feminino, as medianas ficaram
baixas, com valores iguais a 1, sendo que apenas dois sentimentos “ ativo” e “agradavelmente surpreendido”
, tiveram medianas iguais a 4. Já no caso dos sentimentos relacionados com os afetos negativos, “irritado” e
“atormentado”, teve mediana igual a 7 para o gênero feminino e 6 para o masculino, no restante dos
sentimentos as medianas permaneceram iguais para ambos os gêneros. Observou-se que para os
entrevistados do gênero feminino, o som do bebê chorando, causa mais desconforto do que para os do gênero
masculino.
O último som analisado é o referente ao barulho de obra, onde bate-estacas e betoneiras estão
presentes. Esse foi o som em que o formato do gráfico ficou diferente para os dois gêneros. No caso dos
entrevistados do gênero masculino, a área relativa aos afetos positivos foi maior, com a maioria dos
sentimentos com mediana igual a 4, sendo que os outros sentimentos variam entre 2 e 3. Em relação aos
sentimentos de afetos negativos, a mediana foi maior em alguns casos como “perturbado”, que obteve
mediana igual a 7 e “nervoso”, ”irritado” e “atormentado”, tiveram mediana igual a 6, sendo menores que no
gênero masculino. Observou-se nos dois gêneros que os sentimentos relativos aos afetos negativos
apresentaram maior intensidade, porém para o gênero feminino, a intensidade foi maior e mais uniforme,
diferentemente do resultado obtido no gênero masculino, onde os sentimentos relativos aos afetos positivos
foram mais intensos.
Dessa forma conclui-se que, o som de trânsito é desconfortável para ambos os gêneros, tendo
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intensidade maior de afeto negativo para o gênero feminino. O som de passos com salto alto, também gera
desconforto para os dois gêneros. Para o som de bebê chorando e som de obra a intensidade de afetos
negativos foi maior para o gênero feminino.

5. CONCLUSÕES
Perceber e sentir o ambiente construído, de maneira positiva ou negativa, faz com que o indivíduo inserido
nesse espaço, apresente sensações boas ou ruins, sem ao menos saber o porquê dessas sensações. Quando se
verificou que as características de projeto influenciam a percepção do indivíduo, em relação ao ambiente
construído, a realização de projetos que visam garantir conforto e bem-estar ao usuário, tende a ser facilitada.
O que se buscou com a realização deste trabalho, foi um entendimento e uma busca por respostas de
como a percepção pode ajudar na concepção do projeto de ambientes construídos. Para tanto, foi analisada as
variações dos sentimentos do indivíduo, quando exposto a determinadas características de projeto e ruídos.
Os resultados mostraram que esta abordagem pode ser um complemento importante na concepção de
ambiente construídos destinados a uso individual e coletivo.
Em relação aos segmentos analisados, quando comparadas às respostas dos entrevistados com
orientação diferenciada na formação, percebeu-se que, os estudantes de Arquitetura e Urbanismo e de
Engenharia Civil, discordam na percepção aos sons, todos os analisados causaram desconforto, independente
da orientação profissional do estudante.
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RESUMO
Recentemente o debate sobre a questão da poluição acústica na capital mineira voltou à tona a partir da
aprovação na Câmara Municipal de uma proposta de alteração da lei de silêncio vigente, tornando-a mais
permissiva. Para balizar este debate, este artigo apresenta uma evolução das leis de silêncio de Belo Horizonte
no período de 1948 até 2016 e aponta tendências atuais da acusticosfera municipal que podem assumir feitios
constrangedores ou contentáveis, os quais devem ser evidenciados neste oportuno momento de acaloradas
discussões. Embora agentes éticos em potencial, nem sempre estamos suficientemente maturados para
prescindir das leis no intuito de harmonizar interesses conflitantes frequentes na sociedade complexa. No que
tange à evolução das leis de silêncio esta foi desenvolvida através de uma análise comparativa segundo oito
categorias sugeridas. Em termos das tendências apontadas na acusticosfera belorizontina, estas foram
apresentadas com base numa hermenêutica do conteúdo de dois projetos de lei, datados de 2013 e 2016. Tanto
a evolução quanto as tendências apontam para o fato de que a questão da poluição acústica deve ser tratada na
complexidade que ela exige.
Palavras-chave: acusticosfera, leis de silêncio, evolução, tendências, Belo Horizonte.

ABSTRACT
Nowadays, an discussion about acoustic pollution in capital city of Minas Gerais state, Brazil, arose some
months ago. It happened because a suggestion to modify local silence law was approved in city hall and it
provoked several debates and social movements pro and against which are in course yet. Facing this scene,
this article is concerned to show an evolution about silence laws developed to Belo Horizonte city (BHC)
between 1948 and 2016 and presents viable tendencies on municipal acousticsphere, oscillating between
constraint or valuable features, which must be enlightened to the contemporary discussion about local
environmental acoustic. Although we are potential ethical beings, the laws help us to sustain the harmony
among conflicted concerns in complex society, sharing consents. In the part of this article devoted to evolution
analysis of local silence laws, it was developed a comparison among them based in eight categories proposed.
The acousticsphere tendencies in BHC were pointed based on a hermeneutic of two law projects, one from
2013 and other from 2016. The evolution and tendencies signs that the issue of acoustic pollution must be
focused taking into account a complex approach.
Keywords: acousticsphere, silence laws, evolution and tendencies, Belo Horizonte.
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1. INTRODUÇÃO
A questão das leis de silêncio participa da construção do ideal de bem-estar na vida das pessoas, não deixando
de ser de certo modo paradoxal também. Ela não assegura ausência de sons, mas zela por experiências acústicas
sustentáveis, ou seja, aquelas que promovem, por exemplo, sossego, saúde e segurança, os três “S” explicitados
por Carneiro (2004), àqueles indivíduos expostos aos eventos da acusticosfera que vivenciam. Este termo
acusticosfera é um neologismo aqui sugerido para substituir o composto paisagem sonora de Schafer (2001)
que se contradiz quando recorre a um termo que remete à visão para tratar de um assunto de audição ao mesmo
tempo que sugere que suspeitemos dos mapas acústicos ou isobel que, consistindo numa modalidade de
projeção silenciosa e visual, daquilo que, entre um silêncio e outro, é auditivo, sendo incapaz uma tradução
visual de uma realidade auditiva. Acusticosfera é um termo mais pertinente que paisagem sonora pois dá mais
coerência ao pensamento desse autor, incentivando reflexões coletivas sobre nosso ambiente sônico que são
de inestimável valor, seja em termos de crítica à legislação anti-ruído vigente nos moldes da tecnocracia, seja
na proposição de um projeto acústico comunitário, para além das edificações, ou metaedilício. Será deixado
para uma outra oportunidade a feitura de uma leitura da evolução aqui apresentada à luz das reflexões de
Schafer (2001). Não há espaço neste artigo para isso no momento, sendo suficiente agora uma abordagem
descritiva e comparativa convencional que aqui é desenvolvida, incluindo as tendências também aqui arroladas
para a acusticosfera belorizontina.
A evolução da vida em nosso planeta permeou-se acusticamente e nós humanos estamos continuamente
imersos numa acusticosfera, coparticipantes de sua criação e devir, mediante nossos gestos e artefatos, tanto
sonoros como ruidosos. Humanos, porque culturais e vice-versa, nessa relação intrínseca somos constituídos
de um amálgama de êthos e éthos, agentes morais em potencial, dotados de valores e fins éticos, segundo
Chaui (2012), os quais também repercutem em nossa lida com os eventos acústicos, com tolerâncias e
restrições às exposições acústicas, desde as inexoráveis até as execráveis. Como vivemos em sociedade
complexa, há divergências entre grupos sociais a respeito de necessidades, interesses, direitos e deveres, e a
harmonização dos conflitos delas advindos, em especial o enfrentamento do aspecto dual dos sons que podem
ser simultaneamente sonoros ou ruidosos, ou seja, o que é som agradável ou necessário para mim pode ser
desagradável e desnecessário para você, requer, ainda que por precaução, que recorramos à jurisprudência.
Para contornar o paradoxo da exigência de uma lei que zele pelo silêncio, que convenhamos não existe, as
municipalidades, na ação de coibir o impacto negativo de certos eventos de suas respectivas acusticosferas, os
associou à perturbação que causam. Assim, a usual denominação de lei de silêncio desde outrora esteve
adequadamente associada à noção de preservação ou promoção do sossego e atualmente às noções de ruído
comunitário, conforto acústico e poluição sonora ou acústica.

2. OBJETIVO
Neste artigo é apresentada uma evolução das leis de silêncio de Belo Horizonte no período de 1948 até
2016, assim como tendências atuais da acusticosfera municipal que podem assumir feitios constrangedores ou
contentáveis, os quais devem ser esclarecidos no debate contemporâneo sobre o tema na capital mineira,
marcado pela recente sugestão de alteração da legislação vigente buscando torná-la menos restritiva.

3. MÉTODO
Este trabalho desenvolveu-se em três etapas principais. A primeira constou da identificação e análise do texto
das leis de silêncio que estiveram em vigor na capital mineira nessa transição de milênio, mais especificamente
entre 1948 e 2016 . Em seguida foi apresentada a evolução das leis de silêncio a partir de análise comparativa
descritiva proposta segundo oito categorias sugeridas, as quais tiveram sua origem na análise do texto das leis.
Foram elas: contexto (abrangência da lei), abordagem (enfoque qualitativo, quantitativo ou misto), avaliação
da exposição acústica (procedimento adotado), eventos acústicos ruidosos (sigla EAR, enfoque em fontes
ruidosas ou tipos de ruídos), tolerância aos EAR (controle da exposição acústica), definição do NCA (nível de
critério de avaliação), definição do NIA (nível de imissão acústica) procedimentos de medição acústica
(caracterização da atmosfera acústica) e excepcionalidades (fontes acústicas ) Por fim foram apontadas as
tendências da acusticosfera local baseada na hermêutica de dois projetos de leis recentes em trmite na câmara
municipal de Belo Horizonte.

3. EVOLUÇÃO E ANÁLISE COMPARATIVA DAS LEIS DE SILÊNCIO
Inicialmente serão apresentadas as descrições das leis identificadas e de seus decretos regulamentadores
correlatos referentes ao controle da poluição acústica que estiveram vigentes desde 1948 até a presente data.
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Na sequência, uma comparação entre eles foi feita baseada em oito categorias selecionadas durante o contato
com o material legislativo colhido.

3.1 A Lei nº 71 de 28/12/1948
Esta lei dispôs sobre medidas tendentes a preservar o sossego público na capital mineira e foi regulamentada
pelo decreto-lei nº 24 de 20/01/1949 que estabeleceu condições para sua aplicação. Verificamos nessa lei o
empenho em coibir qualquer tipo de som que fosse perturbador, seja devido à sua duração (tempo de
exposição) ou estridência (magnitude da exposição), dando ênfase a um conjunto de fontes acústicas
específicas com maior potencial de incômodo: certos motores, sinalizadores sônicos, acústicos ou elétricos,
aparelhos eletroeletrônicos, instrumentos musicais, anúncios de propaganda, diversas classes de fogos de
artifício, assim como animais domésticos ou silvestres em cativeiro.
Havia variação de tolerância à exposição acústica entre determinadas fontes sônicas, algumas delas
admitidas até as 18, 20 ou 22 horas, conforme seu impacto perturbador, com maior restrição ou mesmo
proibição de funcionamento no caso de máquinas e motores com medidas de controle de ruído cujos resultados
fossem considerados ineficazes. Tal restrição/proibição se iniciava mais cedo nos dias úteis, e se estendia
integralmente durante domingos e feriados. Embora estivesse presente a ideia de se estabelecer períodos de
exposição acústica menos toleráveis, ou potencialmente críticos, havendo especificação do horário que
iniciavam, quase não havia especificação de quando terminavam. Para um subconjunto específico de fontes
acústicas, esta lei indicou as sete horas da manhã como horário de término do período de restrição/proibição.
No caso do tráfego aeronáutico, havia a restrição da altura do sobrevôo em relação ao nível do solo,
excetuando-se nas operações de decolagem e aterrissagem.
Nesta lei não havia referência a limites de níveis de pressão acústica preconizados. A avaliação da
perturbação era qualitativa, perceptiva e bastavam duas testemunhas além do fiscal para a constatação da
contravenção e autuação do infrator. Tal lei foi revogada pela Lei nº 6370 de 12/8/1993 cerca de 45 anos após
sua promulgação, sendo que, desde 1988, já havia necessidade de sua revogação.

3.2 A Lei nº 4253 de 04/12/1985
Esta lei dispôs sobre a política de proteção, do controle e da conservação do meio ambiente e da melhoria da
qualidade de vida no município de Belo Horizonte e foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 5893, de 16
/03/1988 que, no seu Capítulo III abordava a questão da poluição sonora. Neste documento, há um pequeno
elenco de fontes acústicas que recebem atenção especial quanto ao potencial perturbador, tais como construção
civil, explosivos e auto-falantes, havendo referência também ao tráfego veicular urbano. Os eventos acústicos
delas oriundos requeriam autorização prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), adotando
o recurso da restrição para controlar sua presença na acusticosfera municipal, excetuando-se nas situações
emergenciais. Após uma seção de definições sobre som e ruído, o decibel e o descritor acústico “Leq”, o limite
real da propriedade, os serviços e suas centrais relativo à construção civil, os períodos do dia, uma seção
seguinte sobre disposições gerais adverte sobre a proibição da perturbação do sossego e bem-estar públicos
decorrentes de qualquer fonte acústica que cause distúrbios acústicos e vibratórios ao ambiente.
Uma terceira seção apresenta os limites de níveis acústicos preconizados, evidenciando a opção por uma
abordagem quantitativa da avaliação da presença ou não da poluição acústica. Tais limites de exposição
acústica admissíveis estavam definidos ora vinculados ao zoneamento urbano (Lei de Uso e Ocupação do
Solo municipal, de 1985) e período do dia (diurno, vespertino e noturno, com definição clara da hora de início
e término de cada um deles); ora em relação ao ruído ambiente. Essas estratégias adotadas para identificação
do limite de exposição acústica foram denominadas por Valadares (2014) como subcritério de avaliação
acústica devido ao zoneamento e período do dia (sigla NSC_ZP) e subcritério de avaliação devido ao ruído
ambiente (NSC_RA). O nível de critério de avaliação (NCA, termo só proposto pela NBR 10.151:2000)
consistia no menor valor entre os dois subcritérios considerados. Os valores dos NSC_ZP foram apresentados
na Tabela 1 à qual se referia o art. 13 do Decreto-Lei regulamentador correlato. O valor de NSC_RA consistia
no valor do ruído ambiente do local do suposto incômodo (LRA) acrescido aritmeticamente de dez decibéis na
escala “A” de ponderação, o que requeria a medição acústica do ruído ambiente em campo. No caso de
constatação de poluição acústica proveniente do tráfego urbano, a SMMA deveria articular-se ao órgão
municipal responsável pelo gerenciamento do trânsito para tomada de providências cabíveis. Na Figura 1
consta o exemplo de uma área urbana de Belo Horizonte submetida ao zoneamento urbano definido pelo
Capítulo III da Lei nº 4034 de 25/03/1985 que dispunha sobre o uso e a ocupação do solo urbano do município
de Belo Horizonte, cuja delimitação foi expressa no seu Anexo 4, assim como a reprodução da Tabela 1 da lei
de silêncio em tela.
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Tabela 1- Dados de NSC_ZP da Tabela 1 do Decreto nº 5893, de 16/03/1988
Níveis máximos de som, em dB(A)

Zona de uso e ocupação do solo da propriedade onde
se dá o suposto incômodo
ZR1 - ZR2 - SE1 - SE2
ZR3-ZR4-ZR4A- ZR4B - ZR5 - SE4
ZR6 - ZC1
ZC2 - ZC3 - ZC4 - ZC5 - ZC6 - ZI - SE3

Fig. 1(a) - zonas urbanas em 1985.

Horários
Diurno
55
60
65
70

Vespertino
50
55
60

Noturno
45
50
55
60

Fig. 1(b) - Legenda das zonas urbanas em 1985.

Figura 1: Zonas urbanas da Lei nº 4034 de 25/03/1985 ao qual a Lei de Silêncio esteve vinculada por 12 anos.

No caso da avaliação da imissão acústica em estabelecimentos de educação, saúde e cemitérios, os limites
de NSC_ZP deveriam ser os mesmo especificados para a zona ZR1, ou seja, mais restritivos. Conforme o tipo
de ruído avaliado, o descritor acústico para caracterizá-lo, sempre ponderado na escala “A”, consistia no nível
de pressão acústica (LpA diretamente medido, sujeito aos procedimentos da estatística descritiva, para o caso
de ruído contínuo), no nível de pressão acústica equivalente-contínuo (LAeq,T, para ruído intermitente) e no
LAeq,T corrigido, ou seja, LAeq,T acrescido de 5 dB(A), para ruído impulsivo). Denominando tais descritores
relativos ao nível de ruído medido como nível de imissão acústica (NIA), como sugerido por VALADARES
(2014), uma vez comparando-o ao NCA, a avaliação da poluição acústica passou a ser quantitativa, ou seja,
para NIA menor ou igual à NCA (consistindo o NCA no menor valor entre NSC_ZP e NSC_RA nessa lei) a
ausência de poluição acústica era constatada.
Em 1996, com a aprovação da nova lei de uso e ocupação do município de Belo Horizonte, Lei nº 7166,
de 27/03/1996, foi necessário fazer uma alteração na Tabela 1 referente aos níveis máximos de som, em dB(A)
admitidos por período do dia e por zona urbana, referida no Artigo 13, Inciso II, da Seção III do Capítulo III
do Decreto-Lei nº 5893 em foco, decorrente da mudança ocorrida no zoneamento urbano. Embora o Capítulo
III do Decreto-Lei nº 5893, de 16 /03/1988, tenha sido revogado pelo Decreto nº 16.529 de 29/12/2016, desde
2008, cerca de 28 anos após sua promulgação, havia necessidade de sua revogação.

3.3 Atualização da Lei nº 4253 de 4/12/1985 no que se refere à poluição acústica
Com a vigência do novo Plano Diretor para o Município de Belo Horizonte de 1996, tornou-se necessária uma
atualização da relação entre as novas zonas urbanas com os anteriores níveis de ruído admissíveis indicada no
Decreto-Lei nº 5893. Esta atualização foi feita baseada no Decreto-Lei nº 9139, de 07/03/1997 que
regulamentou a nova lei de uso e ocupação do solo municipal. Na Figura 2 consta o exemplo de mesma área
urbana de Belo Horizonte da Figura 1, agora submetida ao zoneamento urbano a partir de 1996, juntamente
com a Tabela 2 que atualiza a relação entre zoneamento e níveis de ruído admissíveis, introduzindo também
nessa relação a classe da via urbana (local, coletora, arterial ou de ligação regional).
A repercussão dessa nova relação foi analisada por Valadares (1998), que constatou uma tendência de
perda de qualidade ambiental da acusticosfera municipal à margem das vias arteriais na região noroeste da
capital mineira, uma vez que os limites de níveis de ruído passaram a ser menos restritivos na maioria das vias,
tendendo assim a uma maior permissividade quanto aos valores de NIA, variando, na escala “A” de
ponderação, de 2 decibéis (avenidas arteriais) a 5 decibéis (todas as ruas arteriais) acima dos valores limites
anteriormente preconizados. Expandindo os resultados anteriormente constatados, é notória essa tendência à
maior permissividade quando observamos também, por exemplo, variações ocorridas entre as leis de uso e
ocupação do solo de 1985 e 1966 em trechos do bairro Tupi e Guarani, na região Norte.
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Tabela 2 - Atualização da Tabela 1 do Decreto nº 5893, de 16/03/1988
Local da propiedade onde se dá o suposto incômodo
Zona de uso e ocupação do solo 1
ZPAM, ZP1, ZP2
Demais
zonas
de uso

Classificação das Vias 1
Todas as vias
Local
Coletora
Ligação Regional e Arterial

Horários
Diurno Vespertino
55
50
60
55
65
60
70

Noturno
45
50
55
60

1 - de acordo com a lei nº 7166, de 27 de agosto de 1996

Fig. 2 (a) - zonas urbanas em 1996.

Fig. 2 (b) - Legenda das zonas urbanas em 1996.

Figura 2: Zonas urbanas do Decreto nº 9139, de 07/03/1997 ao qual a Lei de Silêncio foi vinculada por 9 anos.

Tais variações são evidenciadas pela Figura 1(a) e Figura 2(a). Pela primeira dessas figuras, há quase que
exclusivamente ZR3 e ZC1 e um trecho muito restrito de ZC3, o que leva a um limite de nível de ruído em
termos do descritor nível acústico dia-noite (Ldn) da ordem de 60 dB(A), para adotar a mesma metodologia
utilizada por Valadares (1998). Na segunda dessas figuras, há quase que exclusivamente ZAR 2 e ZAP, mas
com várias vias na sub-região do Tupi classificadas como coletora, fazendo com que o descritor Ldn tenda para
65 dB(A). Então houve sim uma tendência à maior permissividade, reforçada pelo fato curioso e lamentável
de que em toda a área urbana delimitada pelo anel da avenida do Contorno, as vias passaram a ser classificadas
como arteriais, embora muitas delas ainda possuam caráter de vias locais. Os bolsões de sossego foram fadados
à extinção ...

3.4 Lei nº 9.505 de 23/01/2008
Esta lei dispôs sobre o controle de ruído, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte, além de ter dado
outras providências, e só veio a ser regulamentada Decreto nº 16.529 de 29/12/2016, o qual trata da poluição
acústica no seu Capítulo III. Há diferenças entre o texto original da referida lei e de seu decreto regulamentador.
Incialmente será descrito em termos gerais o conteúdo dessa nova Lei do Silêncio e depois apontada as
alterações advinda do Decreto que a regulamenta.

3.4.1 A Lei de Silêncio de 2008
No Capítulo I sobre as disposições preliminares, a emissão de ruídos sons e vibrações é objeto de
condicionamento, sendo apresentada as condições gerais de sua proibição, em relação a ameaça à saúde,
sossego e bem-estar das pessoas, integridade das propriedades, devendo haver limites admissíveis de níveis
acústicos.
No Capítulo II sobre as disposições gerais, na Seção I são apresentadas definições gerais a respeito de
poluição sonora, os períodos do dia (diurno, vespertino e noturno), som apresentando componentes tonais,
ruído e seus tipos, níveis sonoros e sua unidade físico-dimensional, pressão sonora, local de suposto incômodo,
limite real da propriedade, serviços de construção civil, fontes de emissão sonora e vibração. Na sua Seção II
é feita referência aos níveis máximos permitidos e da medição de som e ruído. Estes níveis admitidos estão
relacionados apenas aos períodos do dia, consistindo no NSC_P ao invés de NSC_ZP conforme Valadares
(2014), e, portanto, independente do local na cidade onde se encontra o reclamante. São agora quatro períodos
do dia: diurno, NSC_P até 70 dB(A); vespertino, NSC_P até 60 dB(A); O período noturno 1, NSC_P até 50
dB(A) e o período noturno 2, NSC_P até 45 dB(A). O horário vespertino foi flexibilizado, sendo estendido
além de seu término convencional em uma hora às sextas-feiras, sábados e em vésperas de feriados. Na
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impossibilidade de se realizar a medição acústica onde se dá o suposto incômodo, é admissível que a medição
acústica para sua avaliação ocorra na calçada em frente a propriedade do reclamante, fato que permite que os
níveis admissíveis preconizados sejam, neste local, ‘afrouxados’ em 5 dB(A). Conforme o tipo de ruído
avaliado, o descritor acústico, sempre ponderado na escala “A”, consiste no nível de pressão acústica
equivalente-contínuo (LAeq,T , para ruído contínuo e intermitente) e no LAeq,T corrigido (LAeq,T acrescido de 5
dB(A), para ruído impulsivo e som com presença de componentes tonais; assim como para o ruído proveniente
de determinadas fontes acústicas como compressores, sistemas de condicionamento térmico, bombeamento
hidráulico e similares). Em atividades consideradas sensíveis, como no caso dos estabelecimentos de educação,
saúde e cemitérios, os níveis admissíveis de exposição acústica passavam a ser de 5 a 15 dB(A) mais restritivos
conforme o período do dia em relação ao estipulado para os demais casos. Não há variações de limites de
níveis de ruído entre fontes fixas e móveis.
Além do critério de se estabelecer limites admissíveis de níveis acústicos vinculados ao período do dia,
os valores medidos de ruído, susceptíveis de correção ou não, utilizados para avaliação da exposição acústica,
ou seja, o NIA conforme Valadares (2014), não deveria exceder também o nível de ruído ambiente acrescido
de 10 decibéis do local sob avaliação. Assim, o NIA não podia exceder o NCA, este consistindo no menor
valor entre NSC_P e NSC_RA. Na Seção III do Capítulo II haviam considerações sobre a necessidade de
adequação sonora dos estabelecimentos em que se constatasse NIA maior que NCA, estando condicionado a
liberação de Alvará de localização e funcionamento para esses estabelecimentos à comprovação de que não
produziam inclusive poluição acústica. Na Seção IV do Capítulo II haviam considerações sobre as
circunstâncias sob as quais as permissões de emissões acústicas eram admitidas, apresentando outras restrições
quanto a sua duração e limite conforme o caso. Como exemplo, ruídos de serviços de construção civil não
passíveis de confinamento, após implementação de medidas de controle de ruído cabíveis passaram a ser
tolerados no período diurno de 10 horas às 17 horas com NCA de 80dB(A). Na Seção V do Capítulo II haviam
considerações sobre proibições, destacando certas fontes acústicas com menor tolerância de exposição.
O artigo único desta Seção V foi expandido pela Lei nº 10.875 de 12/11/2015 que incluiu no rol de
restrições das emissões acústicas, àquelas oriundas de música ao vivo presentes no ambiente externo privado
ou público de bares, restaurantes e similares, quando desprovido de tratamento acústico. Por fim haviam
considerações sobre as infrações no Capítulo III e apresentadas as disposições finais da lei em tela no Capítulo
IV. Após as disposições sobre as infrações, essa Lei, nas disposições finais revoga a
Lei nº 9.341, de 22/02/2007 que dispunha sobre as condições básicas de proteção ambiental contra a poluição
sonora, entendendo que ela não trazia inovações ao tema e, sim, entraves em relação às repercussões de sua
aplicação, tendo em vista o excesso de restrições que impunha. Dos 26 artigos dessa lei revogada, 18 foram
vetados integralmente, três foram vetados parcialmente e cinco não foram vetados.
3.4.2 O Decreto de 2016 correlato
Agora em relação ao Decreto, o assunto da poluição acústica consta no seu Capítulo III. Sobre as disposições
preliminares, seu artigo 4º é mais extenso que o correlato artigo 1º da Lei, uma vez que especifica o leque de
atividades cujas emissões de ruído, som e vibrações devem obedecer o conteúdo do Decreto. As disposições
gerais presentes no Capítulo II da Lei não constam no Decreto. Sobre os níveis máximos permissíveis e da
medição de sons e ruídos, o conteúdo é similar entre o Decreto e a Lei, havendo alterações na ordem de
apresentação do conteúdo pelos parágrafos (o 1º parágrafo do Decreto corresponde ao 6º da Lei; o 2º do
Decreto, ao 1º da Lei; o 3º do Decreto, ao 2º da Lei; o 4º do Decreto, corresponde ao 3º da Lei, o 5º do Decreto,
ao 4º da Lei; o 6º do Decreto, ao 5º da Lei); já no artigo 7º de ambos há simultânea coincidência em forma e
conteúdo. No Decreto constam dois parágrafos adicionais em relação aos da Lei no assunto em tela: o artigo
8º que trata da questão da definição do NCA a partir do NSC_P e NSC_RA, diagramado por Valadares (2014),
que melhor esclarece a relação entre o caput do artigo 6º do Decreto (ou 4º da Lei) com o 7º de ambos, além
do artigo 9º, cuja redação faz referência à necessidade dos equipamentos, método de medição e avaliação
estarem em consonância com o disposto na norma NBR 10.151:2000, ou as subsequentes, desde que não
contradigam com o especificado no Decreto.
No que tange à adequação sonora, os dois artigos sobre o tema dispostos tanto no Decreto como na Lei
coincidem na forma e conteúdo, excetuando-se o fato de que no Decreto há supressão do parágrafo único
presente na Lei sobre a explicitação do vínculo entre a concessão de Alvará de funcionamento e de localização
e a comprovação de que o estabelecimento não causa poluição acústica na vizinhança lindeira em situação de
exposição acústica potencialmente crítica. Em termos das permissões de emissões acústicas, o Decreto acatou
na íntegra o especificado na Lei. Já no que diz respeito às proibições, o Decreto incorpora o artigo 12º original
da Lei, mas ignora sua versão expandida dada pela redação da Lei nº 10.875 de 12/11/2015, que destacava a
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questão da perturbação acústica causada pela música ao vivo promovida pelos bares, restaurantes e similares,
especialmente aquela proveniente dos ambientes externos privados ou públicos de suas edificações.

3.5 Análise comparativa entre as leis de silêncio identificadas no período considerado
Uma vez tomado conhecimento e estudado e, em alguns casos aplicado o conteúdo das leis e seus decretos
regulamentadores em atividades de ensino, pesquisa e extensão, foram propostas oito categorias de
comparação com base no material legislativo reunido, as quais estão relacionadas na primeira coluna do
Quadro 1 no qual consta a síntese da comparação elaborada. Pelo Quadro 1 podemos constatar uma
complexificação do tratamento da questão principalmente entre as leis de 1948 e a de 1985, com a avaliação
qualitativa suplantada pela quantitativa e a definição de valores de NCA não apenas relacionada com o período
do dia mas referenciada também ao local na cidade e seu ruído ambiente.

Quadro 1 - Síntese da comparação entre leis de silêncio e decretos afins do ponto de vista da acústica ambiental
Leis de Silêncio em Belo Horizonte de 1948 a 2016 & Decretos Regulamentadores Correlatos
Lei nº 71 - 28/12/1948
Lei nº 4253 - 4/12/1985
Lei nº 9.505 - 23/01/2008
Decreto nº 24-20/01/1949
Decreto nº 5893 - 16 /03/1988
Decreto nº 16.529 - 29/12/2016
i. Contexto
Restrito: código de
Amplo: política municipal de meio ambiente e qualidade vida
posturas
ii. Abordagem
Qualitativa
Quantitativa
Perceptiva, segundo o
Mediante a comparação entre os parâmetros acústicos NIA e NCA: NIA
iii. Avaliação da exposição acústica impacto da duração e ≤ NCA caracteriza ausência de poluição acústica
estridência no cidadão
iv. Eventos acústicos ruidosos (EAR) Foca fontes específicas
Foca no tipo de ruído: contínuo, intermitente, impulsivo, tonal
Período do dia tetramembrado,
com período noturno
Períodos
restritivos
subdividido em dois, aqui
com
início
bem Período do dia trimembrado, com
denominados de N1 e N2.
início e término especificados.
definido
e
fim
mal
v. Tolerância aos EAR
Refinamento na definição do
definido.
Prevalece
início e fim de cada período.
foco em exposições
Restrição progressiva ou específica de limites de níveis acústicos
execráveis.
estabelecidos. Foco abrange, além das exposições execráveis, aquelas
inexoráveis.
O NCA consiste no menor valor entre o NSC_ZP ou P e NSC_RA:
Entre 1985 e 1996, o NSC_ZP foi
A partir de 2008, o NSC_P é, na
Propriedade Reclamante,
Período do Dia
Período
Zonas Urbanas
Área
Demais
D
V
N do dia
sensível áreas

Categorias de Comparação

ZR1 e 2; SE1 e 2
ZR3 a 5; SE4
ZR e ZC1
ZC 2 a 6; ZI; SE 3

vi. Definição do NCA

Não há referência

vii. Definição do NIA

viii. Medição acústica

ix. Excepcionalidades

Distância de segurança
de sobrevoo de aeronave
em
áreas
urbanas
definida com ressalva,
independente do porte.

55
60
65
70

50
55
60

45
50
55
60

Entre 1997 e 207
Zonas
Tipo
Períodos
Urbanas de Via D
V
N

Diurno
Vespertino
Noturno 1
Noturno 2

Período
do dia

55
50

70
60
50
45
45
Calçada do Reclamante,

Área
sensível

Demais
áreas

ZPAM; ZP1,2

Todas
Local

55
60

50
55

45
50

Diurno
Vespertino

60
55

75
65

Demais

Coletora
Arterial

65
70

60

55
60

Noturno 1
Noturno 2

50

55
50

NSC_RA = LRA +10
Para certas
Ruído contínuo: LpA
Fontes acústicas:
Ruído intermitente ou tonal: LAeq,T
Ruído impulsivo:
LAeq,T +5
Não faz correção da eventual contaminação do LRA
Definição da ponderação na frequência e no tempo, assim como a
posição do microfone do medidor
Referência à NBR 7731 / ABNT
Referência à NBR 10.151/ABNT
No caso do tráfego veicular urbano, o Aos serviços de construção
órgão gerenciador do transporte e
civil, sinais acústicos e obras
transito municipal deveria se articular emergenciais é admitido NCA
com a SEMMA para propor medidas de 80 dB(A)
específicas

Entre 1985 e 1996 houveram iniciativas que repercutiram em perdas de qualidade acústica no município
justificada no foro administrativo por dispositivos de licenciamento ambiental que não necessariamente
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asseguram a acusticosfera sustentável. A partir de 2007 a complexificação tomou direções paradoxais, quando
abole na definição do NCA o vínculo ao local na cidade (de NSC_ZP para NSC_P), procurando compensar
isto com a criação de um subperíodo noturno mais restritivo; ou quando o NCA assume valores menos
restritivos na calçada do reclamante em relação ao interior da sua propriedade, com o poluidor aproveitando
do constrangimento da quebra do sigilo do reclamante, compensado, por outro lado, pelo fato de que, para
algumas fontes acústicas, o agora NSC_P deve ser mais restritivo; e por fim quando àquele entre os grandes
vilões da perturbação do sossego da população é concedido um NCA bem menos restritivo ao das outras
atividades, trazendo indignação diante do fato de que poucas medidas de controle de ruído tem sido
efetivamente implementadas pela construção civil. O que se vê é o poder público se contorcendo para tentar
equilibrar o jogo de forças entre os grupos de interesse envolvidos, num exercício de concede aqui e restringe
ali, tornando o texto legislativo um labirinto com armadilhas na a definição do NCA e NIA para os mais
desavisados. No caso do NIA é estarrecedor o fato de que nas medições acústicas não se faça referência à
eventual contaminação que o LRA pode exercer sobre este parâmetro, podendo gerar um valor medido não
necessariamente exclusivo do poluidor em potencial. Isso já foi objeto de reflexão em relação à aplicação da
NBR 10.151:2000 por Valadares (2008). É louvável ter sido mantida a proteção de áreas sensíveis entre as leis
de 1985, sua modificação em 1997 e seu novo formato em 2008; assim como a preservação do recurso do
NSC_RA na definição do NCA; e por fim a busca pela sintonia da lei de silêncio com a NBR
10.151:2000/ABNT assumida pelo decreto de 2016, mesmo sabendo que em certos casos a legislação federal
será mais restritiva que a municipal, o que é um contrassenso.

4. TENDÊNCIAS PARA A ACUSTICOSFERA DE BELO HORIZONTE
O tema da poluição acústica é polêmico, envolvendo debates acalorados principalmente entre dois grupos,
aqueles a favor do empresariado e líderes religiosos, e os a favor das associações de bairro. Em novembro de
2016 foi aprovado na câmara municipal de Belo Horizonte, em primeira instância, o Projeto de Lei nº 751 de
08/10/2013 que pretende atenuar os valores de NCA para certas atividades urbanas, além da construção civil,
o que reacendeu na capital mineira as discussões sobre o tema com repercussões na mídia e entre a população.
Está também em trâmite na referida câmara o Projeto de Lei nº 2072 de 24/10/2016 com uma abordagem mais
prudente sobre a questão. Esses dois projetos de lei produzirão impactos contrastantes na acusticosfera
municipal e isto precisa ser explicitado para orientar as decisões sobre a qualidade acústica da capital mineira
para as próximas gerações, numa linha de abordagem que o pluralismo integrativo de Mitchel (2012) procura
apontar e que pode nos auxiliar.

4.1 Projeto de Lei nº 751 de 08/10/2013 (PL751)
Este PL751 advoga pela inclusão de um inciso adicional ao artigo 10 da Lei nº 9.905 de 23/01/2008,
correspondente ao artigo 12 no Decreto nº 16.529 de 29/12/2016, isentando atividades escolares, religiosas,
bares e restaurantes, mesmo munidos de equipamentos sonoros, de se submeterem aos valores de NCA
preconizados nesta lei e decreto correlato até as 22 horas, semanalmente, de domingo a quinta-feira, e até as
23 horas às sextas-feiras, sábados e feriados. Embora os proponentes desse PL751 admitam sujeição a um
NCA de 80 dB(A), similar àqueles admitidos para construção civil, quando não passíveis de confinamento e
que adotarem demais medidas de controle sonoro (grifo do autor deste artigo) a redação proposta na alteração
da lei/decreto não garante que haja tal limite estipulado pois este novo inciso deveria constar da relação
apresentada no parágrafo 1º do artigo 10 ou 12 da Lei e Decreto, respectivamente, o que não ocorreu. A rigor,
tal permissividade é um contrassenso e oportunista ao se basear na brecha aberta pelo caso da construção civil,
pois, ao contrário do que ocorre com serviços de construção civil, as atividades pleiteadas para tal benefício
são passíveis sim de confinamento e não o fazem por que não os beneficiaria economicamente, como
lucrativamente pensam.

4.2 Projeto de Lei nº 2072 de 24/10/2016 (PL2072)
Este PL751 apresenta uma consistência excelsa, apesar de requerer algumas correções ou esclarecimentos de
redação do texto: o artigo a que se refere o artigo 23 não é o 14, mas aos 18 e 19 para que haja sentido o texto
no que se refere os limites de níveis acústicos admissíveis relativo a fontes fixas. O artigo 18 aborda o local
do suposto incômodo e o artigo 19 a calçada das vias públicas. As tabelas neles apresentadas apresentam
referências a locais na cidade distintos, o primeiro deles referido ao zoneamento urbano e o segundo aos tipos
de vias, o que não é muito convincente e cabe discussões que fogem ao escopo desse artigo. A definição do
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NCA é balizada como retorno do NSC_ZP (vínculo dos níveis ao período e local na cidade) ainda associado a
um NSC_RA reformulado, que também requer uma discussão posterior sobre seu mérito no formato
apresentado. O texto do PL 2072 traz inovações quando acata o espírito da resolução Conama de nº 02 de
08/03/1990 sobre o Programa Silêncio. Tal acato é revelado na introdução de um capítulo sobre
conscientização a respeito da poluição acústica e promovendo ações educativas. Tal inovação também é
constatada na sugestão do mapa acústico como um instrumento de planejamento urbano. O conteúdo veiculado
neste PL 2072 explicita um amadurecimento na lida da questão da poluição acústica enfrentando a necessidade
de abordá-lo com a complexidade que o tema exige.

5. CONCLUSÃO
Este artigo abordou a evolução das leis de silêncio e seus decretos correlatos concluindo que a abordagem
legislativa da questão vem se complexificando, num percurso de idas e vindas esforçando-se o poder público
harmonizar os interesses conflitantes característicos da sociedade complexa. Apesar do Decreto nº 16.529 de
29/12/2016 no qual vigora o conteúdo atualizado da última versão da Lei de Silêncio, Lei nº 9.505 de
29/12/2016, duas proposições de lei podem vir a influênciar a acusticosfera municipal com tendências
contrastantes. A opção pelo PL751 que ora se insinua é desastroso e constrangedor abrindo o flanco para
consumação de uma acusticosfera insustentável. A opção pelo PL 2072 é possível e aconselhável resgatando
aspectos importantes das leis/decretos anteriores, com inovações importantes, não de todo imprescindíveis,
mas rumo a uma acusticosfera mais sustentável.
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RESUMO

Os locais destinados ao ensino e prática musical devem ser adequados acusticamente para que
os músicos, usuários destes ambientes, consigam perceber o som musical com qualidade. Com o
intuito de caracterizar acusticamente os recintos do ensino e prática de música de uma
instituição de ensino iniciaram-se os estudos e medições a partir da obtenção da resposta
impulso acústica seguindo as recomendações da norma ISO 3382-1: 2009, em 17 salas de aula e
prática musical e um auditório de apresentações musicais. Os parâmetros acústicos
determinados foram o tempo de reverberação (TR), tempo de decaimento inicial (EDT), clareza
(C80), definição (D50) e índice de transmissão da fala (STI). Além disso, foram levantadas
opiniões dos músicos que ocupavam estas salas, mediante questionários, para conhecer
informações sobre a sua qualidade acústica. No geral, pode-se dizer que as salas apresentam-se
um tanto quanto reverberantes, necessitando de mudanças no interior das mesmas em prol da
qualidade acústica para que o músico possa desenvolver seu trabalho.
Palavras-chave: acústica de salas, acústica musical, qualidade acústica, clareza.

ABSTRACT

The spaces reserved for music teaching and practice must be acoustically appropriate so the
musicians who use these enclosures are able to perceive the musical sound with quality. In
order to acoustically distinguish enclosures reserved for musical teaching and practice in an
institution, studies and measurements have been carried in 17 music classrooms and an
auditorium for musical performance from data obtained from acoustic impulse response
measurement following ISO 3382-1: 2009 recommendations. The acoustic parameters were
determined by the reverberation time (RT), early decay time (EDT), clarity (C80), definition
(D50) and speech transmission index (STI). In addition, musicians' who occupied these rooms
informed their perception about the acoustic quality through a questionnaire. Overall, it can be
said that the rooms are somewhat reverberant, requiring changes within in order to improve the
sound quality so that the musicians can perform better.
Key words: room acoustics, musical acoustics, acoustic quality, clarity.

1. INTRODUÇÃO

A qualidade acústica de uma sala de música está diretamente associada às diversas impressões
sonoras que ocorrem no recinto (FIGUEIREDO, 2005). A determinação dos parâmetros
acústicos nestas salas pode ser obtida através de ensaios no local ou, ainda, através de
simulações computacionais. Pode-se afirmar que a percepção musical e, consequentemente, a
1
106

qualidade da música tocada são diretamente afetadas quando o local destinado ao estudo da
mesma não é apropriado.
Quando se trata da acústica para fins musicais, torna-se um pouco mais complexa a definição de
um ambiente adequado, uma vez que aulas teóricas e de técnica vocal exigem condições
diferentes de aulas de prática de instrumento, por exemplo. No primeiro caso, o propósito do
ambiente é facilitar a compreensão da fala. Já no segundo, parâmetros como tempo de
reverberação tornam-se imprescindíveis.
Muitos dos locais destinados ao ensino e prática da música não são projetados para o
determinado fim, o que acaba prejudicando o desenvolvimento do músico. Segundo o renomado
violoncelista Mstislav, uma boa sala é tão importante quanto um bom instrumento (SÁ, 2010).
Estudos realizados nos EUA e na Inglaterra apontam que a implementação de um projeto
acústico para uma edificação implica um custo adicional na ordem de 3% do valor total da obra
(RIBEIRO, 2008).

2. OBJETIVO

O objetivo deste artigo é apresentar os resultados obtidos para a caracterização acústica das
salas e auditório destinados ao ensino de música de uma instituição universitária em termos dos
parâmetros de tempo de reverberação (TR), tempo de decaimento inicial (EDT), clareza (C 80),
definição (D50) e índice de transmissão da fala (STI). A partir de medições da resposta impulso
acústica em cada sala serão apresentados neste artigo os critérios de qualidade, energia e
inteligibilidade da fala para os recintos mencionados.

3. MÉTODO

Este trabalho se dividiu em três etapas principais. Primeiramente fez-se o levantamento das
dimensões e materiais dos recintos. Ainda nesta etapa, foi aplicado um questionário aos usuários
dos locais (alunos e professores) em prol da comparação entre aquilo que fora obtido nas
medições acústicas e a preferência do usuário em relação à condição acústica da sala.
Posteriormente, foram realizadas medições acústicas no local para determinação dos parâmetros
acústicos: TR, EDT, C80, D50 e STI. A última etapa caracterizou-se pelo tratamento dos dados
obtidos a partir das medições e análise dos resultados.

3.1 Descrição das salas de Música

As salas e o auditório em análise estão distribuídos num edifício de dois pavimentos. No
primeiro encontram-se a secretaria; auditório; salas 1, 2, 3 e 18. Já no pavimento superior, é
possível encontrar as demais salas, separadas em salas de estudo coletivas (7, 8, 10, 12 a 16) e
salas de estudo individuais (4 a 6, 9 e 11).
A Tabela 1 traz informações referentes às características geométricas dos recintos. As salas
destinadas ao estudo individual ou ensaio de pequenos grupos de músicos apresentam volume
entre 22,87 m³ e 47,79 m³. Já as salas de prática de grandes grupos como também salas de aula
teórica apresentam volumes variando entre 114,87 m³ e 175,60 m³. O maior volume dos recintos
fechados avaliados nesta pesquisa diz respeito ao auditório do departamento. Com um total de
221,36 m³, atende a recitais periódicos de alunos, bem como ensaios da orquestra de cordas
desta universidade. As salas apresentam plantas baixas em formato retangular, com superfícies
paralelas a norte-sul e leste-oeste. Com exceção do auditório, cujo pé direito é variável na
platéia, as demais salas apresentam valor igual a 3,30 m.
O entorno do local em estudo é caracterizado, em grande parte, pelo estacionamento de veículos
motorizados que atende àqueles que estudam e trabalham na instituição. O prédio faz contato
também com os demais departamentos do Centro – cursos de artes cênicas e visuais, design e
moda.
Tabela 1. Descrição das características geométricas das salas do departamento de música em análise
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Sala
DMU 01
DMU 02
DMU 03
DMU 04
DMU 05
DMU 06
DMU 07
DMU 08
DMU 09

Características geométricas (m²)
Área
Volume
Dimensões
3,19 x 4,54 x 3,30
14,48
47,79
4,44 x 7,84 x 3,30
34,81
114,87
5,80 x 9,10 x 3,30
52,78
174,17
2,12 x 3,28 x 3,30
6,95
22,95
2,12 x 3,28 x 3,30
6,95
22,95
2,12 x 3,28 x 3,30
6,95
22,95
3,24 x 4,40 x 3,30
14,26
47,04
3,24 x 3,24 x 3,30
10,5
34,64
2,14 x 3,22 x 3,30
6,89
22,74

Sala
DMU 10
DMU 11
DMU 12
DMU 13
DMU 14
DMU 15
DMU 16
DMU 18
Auditório

Características geométricas (m²)
Área
Volume
Dimensões
3,30 x 4,32 x 3,30
14,26
47,04
2,28 x 5,72 x 3,30
13,04
43,04
6,78 x 7,86 x 3,30
53,29
175,6
6,78 x 7,86 x 3,30
53,29
175,6
4,50 x 7,83 x 3,30
35,24
116,28
4,50 x 7,83 x 3,30
35,24
116,28
4,50 x 7,83 x 3,30
35,24
116,28
2,10 x 3,30 x 3,30
6,93
22,87
7,80 x 8,60 x 3,30
67,08
221,36

3.2 Elaboração de questionários para alunos e professores

Os questionários foram disponibilizados no hall do edifício onde se encontram as salas de
ensino e prática musical, durante os meses de maio e junho de 2015.
Sem a necessidade de identificação, o usuário deveria classificar as salas no que diz respeito às
preferências acústicas de cada sala levando em consideração as percepções auditivas do
instrumento em estudo neste local; apontar se as salas adjacentes transferiam algum tipo de
ruído e em caso positivo quais; elencar quais instrumentos facilmente se ouviam do lado de fora
das salas. A escala ordinal e qualitativa para classificar a preferência da sala utilizou cinco
classes, sendo: 1 (péssima) 2 (ruim), 3 (regular), 4 (boa) e 5 (ótima).
Para aqueles músicos que já haviam feito uso do auditório, perguntava-se a respeito do retorno
sonoro que havia do instrumento no palco; se haviam ruídos internos e/ou externos que
prejudicavam os recitais e, em caso positivo, quais. Pedia-se para identificar o instrumento de
estudo, média de horas semanais que praticava e, na opinião de cada um, o que seria um
ambiente adequado para o estudo da música.
Dos entrevistados, 40% eram pianistas, 15% violinistas, 12% cantores e os demais músicos
estavam divididos entre estudantes de viola, violoncelo, baixo acústico, violão, guitarra,
percussão e instrumentos de sopro.

3.3 Ensaios Acústicos

A resposta impulso das salas em estudo foi obtida através de medições acústicas de acordo com
a norma ISO 3382-1:2009. Em função do volume do recinto foi definida a quantidade de
medições.
O medidor de pressão sonora SOLO foi conectado ao computador portátil, sendo o
processamento de dados realizado com o auxílio do programa para acústica de edificação
dBBATI32 (2002). Na Figura 1 é apresentada uma descrição da montagem dos equipamentos
(microfone, medidor de pressão sonora e programa computacional) e da fonte geradora (balão
gigante) do impulso para obter a resposta acústica da sala. A aquisição do sinal acústico e o
respectivo processamento permitiram a obtenção dos parâmetros TR, EDT, C80, D50 e STI, para
cada sala, nas bandas de frequência de oitava 125-8.000 Hz.
(b)

(a)

Figura 1. Montagem dos equipamentos de medição acústica (a); geração do impulso - estouro de balão (b)

O medidor de pressão sonora foi fixo numa coordenada do recinto, enquanto o posicionamento
para estouro dos balões variou conforme o volume interior da sala. Para salas com volume igual
ou inferior a 28 m³, pelo menos uma posição de estouro foi realizada. Para volumes próximos
ou superiores a 330 m³, como no caso do auditório, foram realizados quatro pontos de geração
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da resposta ao impulso. Cabe ressaltar que para cada posição de estouro, fizeram-se duas
repetições, totalizando três medições. Isto é recomendado na norma citada visando à
confiabilidade dos resultados. As alturas de microfone e fonte sonora empregadas foram de 1,2
e 1,5 m, respectivamente. As posições de microfone estivaram distante a pelo menos 1,0 m das
paredes.

4. RESULTADOS
Em função da quantidade de recintos analisados e em prol da facilidade de abordagem dos
resultados, agruparam-se as salas em função dos respectivos volumes. A Tabela 2 apresenta os
quatros grupos adotados, o tipo e os intervalos máximos e mínimos quanto ao volume.
Tabela 2. Discriminação dos grupos segundo volume (m³) dos recintos

Grupo

Tipo

Recintos

Valores max e min de
volume (m³)

I
II
III
IV

Individual/coletiva
Individual/coletiva
Grupal
Grupal

4, 5, 6, 9 e 18
1, 7, 8, 10 e 11
2, 14, 15 e 16
3, 12, 13 e Auditório

22,74 - 22,95
34,64 - 47,79
114,87 - 116,28
174,17 - 221,36

4.1 Tempo de reverberação (TR)

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Sala 4

TR [s]

TR [S]

O tempo de reverberação (TR) é definido como o tempo, em segundos, para que o nível de
pressão sonora em um ambiente decaia 60 dB, após a interrupção da fonte. O TR está
diretamente associado ao volume do recinto e à absorção sonora dos materiais e mobiliário no
seu interior e expostos à incidência sonora.
Além possibilidade de se obter analiticamente o tempo de reverberação, o mesmo pode ser
obtido a partir de medições acústicas. O método experimental adotado neste trabalho consistiu
em obter para cada ambiente avaliado a resposta acústica ao impulso. A geração do impulso foi
provocada pelo estouro dos balões gigantes e utilizando o medidor de pressão sonora SOLO
para a aquisição do sinal acústico. Os dados foram processados com o programa computacional
dBBATI32 (2002) para calcular os parâmetros acústica de cada sala: TR, EDT, C80, D50 e STI.
Os resultados obtidos de TR para todas as salas são apresentadas na Figura 2, separadas pelos
grupos em função do volume dos recintos.
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Sala 18
125
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4000

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

8000

Sala 1
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Sala 8
Sala 10
Sala 11
125

250

4,0
3,5
3,0
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Sala 14
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Sala 16
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500

1000

2000

1000

2000 4000

8000

Frequência [Hz]

TR [s]

TR [s]

Frequência [Hz]

500

4000

8000

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Auditório
Sala 3
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Sala 13
125
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250
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1000 2000 4000 8000
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Figura 2. Valores de tempo de reverberação (TR) nas bandas de frequência de oitava (125-8.000 Hz) para cada grupo
de recintos
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Ao se estudar a acústica de ambientes destinados à execução de música, é relevante ressaltar que
grandes salas de concerto e salas de prática musical apresentam características diferentes.
Embora as duas tenham a necessidade de oferecer condições acústicas adequadas, elas se
tornam diferentes pelo uso. Além disso, a percepção do usuário muda em função do instrumento
estudado, uma vez que as faixas de frequência são diferentes.
Obtidos os valores referentes ao tempo de reverberação os mesmos foram analisados em função
do volume e faixa de frequência e comparados à bibliografia. Segundo a Tabela 3, para salas
com volume até 30m³ o TR adequado estaria em torno de 0,6 segundos. Voltando à Figura 2,
facilmente observam-se valores um tanto quanto elevados para o primeiro conjunto de salas.
Apenas a sala 18 estaria apresentando valores próximos aos recomendados, ainda assim, apenas
para frequências acima de 2.000 Hz.
Tabela 3. Tempos de reverberação médios para salas de prática e ensino musical

Fonte: Vergara et al. (2017)

Para o segundo conjunto de salas, com volume máximo na ordem de 48m³, a situação fica ainda
mais comprometida, principalmente no que diz respeito às baixas frequências (< 250 Hz). Picos
de TR como gerado na banda de 125 Hz para a sala 8 pode ser justificado pelo fenômeno da
ressonância acústica (presença de modos acústicos axiais); sendo que este último ocorre quando
a frequência de oscilação natural de um corpo coincide com a oscilação da fonte sonora.
Recintos com maiores volumes, como no caso do auditório a situação pode também ser
considerada inadequada, mas neste caso devido ao excesso de absorção. Salas destinadas a
concertos musicais e com volumes próximos a 220 m³ têm valores de TR recomendados na
ordem de 1,0 segundo (OSAKI E SCHMID, 2009).
A condição sonora proporcionada por um ambiente acarreta em diferentes interpretações
daquilo que é escutado. Através de pesquisas desenvolvidas por Beranek (1962), as preferências
entre músicos experientes se moldam de acordo com o estilo musical – peça tocada - em relação
ao volume do recinto. Muitos deles afirmam que a execução de peças como concertos de Bach
tornam-se melhores em salas pequenas, cujo tempo de reverberação se apresentam de certa
forma menores. Em contrapartida, peças como Toccata e Fuga do mesmo compositor, se tornam
melhores interpretadas quando executadas em ambientes com longo tempo de reverberação. Tal
afirmativa pode ser justificada pelo fato do tempo de reverberação elevado contribuir para que
as pausas sejam preenchidas pelos acordes anteriormente tocados. O tempo de reverberação
reduzido neste caso faria com que a peça apresentasse longos intervalos de pausa,
descaracterizando as particularidades fundamentais da peça.
4.2 Tempo de decaimento inicial (EDT)
Levando-se em consideração a acústica para fins musicais, outro parâmetro imprescindível para
análise diz respeito ao tempo de decaimento inicial. O tempo de decaimento inicial (EDT) é o
tempo, em segundos, para que a energia sonora decaia 10 dB e é medido da mesma forma que o
tempo de reverberação (Beranek, 1996). Enquanto o tempo de reverberação está diretamente
associado aos aspectos físicos das salas, o EDT está ligado à percepção da reverberação pelo
ouvinte. Sendo um parâmetro cujo resultado é diretamente influenciado pela posição de
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medição, torna-se uma excelente referência para análise das diferentes percepções sonoras em
função das posições dentro de um recinto fechado (MARROS, 2011).
Embora não existam normas específicas para determinação de valores adequados para tempo de
decaimento inicial, podem-se levar em consideração os estudos de Beranek que considera
valores de referência entre 2,25 e 2,75 segundos para uma sala desocupada e os valores entre 1,4
e 2,0 segundos para salas menos favorecidas.

Figura 3. Valores de tempo de decaimento inicial (EDT) nas bandas de frequência de oitava (125-8.000 Hz) para cada
grupo de recintos

Segundo informações provenientes da Figura 3, nenhum dos recintos apresenta uma percepção à
reverberação adequada. A sala 18, grupo I, é em especial a que apresenta uma percepção menor
de TR, em virtude da absorção mais elevada. Isso pode ser justificado pela posição da sala em
relação às demais, bem como presença de mobiliário com coeficientes de absorção sonora
maiores. Conforme já mencionado na seção referente ao TR, valores muito baixos para tempo
de reverberação são prejudiciais para ambientes com finalidade musical, uma vez que as notas
tocadas acabam provocando sensações sonoras de notas isoladas (como se existissem pausas em
excesso).
Ainda para a Figura 3, verificam-se valores elevados nas baixas frequências, facilmente
interpretadas em salas como a de número 8 do grupo II, dando credibilidade ao que fora obtido
nos dados referentes ao tempo de reverberação.

4.3 Clareza (C80) e Definição (D50)

A facilidade de distinção entre sons durante a execução de uma música ou da palavra falada
pode ser descrita pelos parâmetros acústicos referentes à clareza e definição, respectivamente.
A clareza apresenta diferentes limites de intervalos de tempo quando associados à percepção
musical e à fala. Quando se trata de música seu intervalo é limitado a 80 ms; no caso da fala, a
50 ms.
C80 = 10log

D50 =

80𝑚𝑠

∫0

50𝑚𝑠

∫0

𝑝2 (𝑡)𝑑𝑡

∞
∫80𝑚𝑠 𝑝2 (𝑡)𝑑𝑡

𝑝2 (𝑡)𝑑𝑡

∞
∫50𝑚𝑠 𝑝2 (𝑡)𝑑𝑡

[dB] Equação 1

100%

Equação 2
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Analiticamente, a clareza e a definição podem ser obtidas pelas equações 1 e 2,
respectivamente. No estudo em questão, este e os demais parâmetros analisados foram obtidos a
partir da resposta acústica ao impulso.
Salas destinadas à música apresentam clareza apropriada quando os resultados para este
parâmetro podem variar entre -4 e +4 dB (BERANEK, 1996). Para a definição, quanto mais
próxima de 100%, com maior precisão será percebida a palavra falada e a execução de uma
peça musical.
Os dois parâmetros estão correlacionados e, pode-se dizer que para valores baixos de C80 e D50 o
som é qualificado como indefinido e confuso. Quando o recinto em análise é considerado seco
do ponto de vista acústico, os valores de clareza e definição são maiores que para salas
reverberantes.

Figura 4. Valores de clareza (C80) nas bandas de frequência de oitava (125-8.000 Hz) para cada grupo de recintos

Analisando a Figura 4, é possível observar que nenhuma das salas apresenta clareza sonora
(C80) para o conjunto das frequências avaliadas. Em salas destinadas ao estudo, grupo I (salas 4,
5 6, 9 e 18) e grupo II (salas 1, 7, 8, 10 e 11), quase a totalidade das salas apresenta situações
muito críticas, principalmente a baixas frequências (125 e 250 Hz). Considerando valores
adequados na ordem de -4 a +4 dB (BERANEK, 1996), algumas salas chegam a apresentar
valores próximos a -15 dB para baixas frequências. As salas com menores valores de TR
tendem a apresentar maiores valores de C80, como é o caso da sala 18. Esta é um dos únicos
recintos que se aproxima de condições adequadas ao estudo; embora, ainda possa se afirmar,
que para nem todos os instrumentos (nem todas as frequências) a situação se mantém similar.

Figura 5. Valores de definição (D50) nas bandas de frequência de oitava (125-8.000 Hz) para cada grupo de recintos
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A Figura 5 confirma a hipótese de que os recintos não garantem uma percepção sonora
necessária para distinção entre os sons emitidos. Para análise da definição fica ainda mais claro
que quase a totalidade das salas não chega nem a 50% do que seria um bom resultado para este
parâmetro. Isto mostra que a qualidade sonora da fala e do discurso fica comprometida. Assim
como para a clareza, as salas 1 e 18 apresentam valores menos distantes daqueles recomendados
em bibliografia. A primeira sala contém dois pianos de cauda protegidos por cobertores,
armário, cortina e cerca de dez cadeiras estofadas, além das banquetas do piano. A sala 18, se
comparada com as demais do seu grupo, apresenta a mais uma mesa de escritório, caixa e
equipamento de som. A presença de materiais adicionais com coeficientes de absorção maiores
é uma das justificativas para os resultados distintos dessas duas salas.

4.4 Índice de transmissão da fala (STI)

O levantamento do parâmetro STI pode ser justificado devido à utilização das salas para aulas
teóricas, práticas de canto e vocalização. A compreensão das sílabas e entendimento do que é
falado, neste caso cantado, torna-se imprescindível para a qualidade de recintos destinados ao
ensaio e estudo de cantores.
A Tabela 4 traz os valores obtidos para cada sala analisada e a respectiva classificação segundo
IEC 60268-16(2003). A única sala tida como boa para a fala é a sala 18; o que não trouxe
necessariamente bons resultados para a prática e ensino de instrumentos musicais.
Nota-se, então, que o STI das salas de grupo são, no geral, melhores do que as salas de ensino
individuais. Isso não possibilita dizer que as salas de maior volume se encontram em boas
condições para este parâmetro. É importante ressaltar que o STI está sendo analisado de uma
forma mais ampla, sem separação entre cantores segundo alcance da voz (baixas ou altas
frequências).
Tabela 4. Classificação do STI para salas de música

4.5 Ruído de fundo

As medições acústicas nas salas e no auditório foram realizadas no mês de fevereiro do ano de
2016, durante o recesso acadêmico da instituição. As salas foram analisadas como recintos
isolados, ou seja, foram estudadas as condições individuais e separadas de cada uma, sem levar
em consideração a interferência que uma possa causar na outra.
Mesmo com a ausência de aulas e atividades durante o processo das medições acústicas no
local, o nível de pressão sonora do ruído de fundo foi medido de forma a complementar o
estudo. Os valores destes níveis variaram entre 33 dB(A) e 44 dB(A). Estes valores atendem as
recomendações da norma NBR 10152 (1987) para salas de aula e auditórios.

4.6 Análise qualitativa

Quando se trata da acústica para fins musicais, o tratamento das salas é ainda mais delicado,
visto que a sensação causada a diferentes instrumentistas e diferentes finalidades (estudo em
grupo ou individual) causa condições distintas de projeto. Uma sala projetada para prática de
orquestra, por exemplo, não será necessariamente satisfatória para o uso da palavra falada, como
aulas teóricas e aulas de canto.
A Tabela 5 traz o resultado da avaliação qualitativa das salas segundo a preferência acústica dos
músicos. Estes deveriam avaliar as salas de 1, para péssima condição acústica, a 5, para ótima
condição acústica.É possível notar que para salas com volumes menores que 50 m3 as
preferências acústicas dos usuários as classificaram como péssimas (37,5-50%) ou ruins (208
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30). Uma condição extrema diz respeito à sala de número 11, embora seu volume seja superior
às analisadas no grupo I, é a única sala cuja metade de suas paredes são constituídas por
divisórias de vidro. As salas com volumes entre 100 e 180 m3 foram classificadas como
regulares por 25% dos músicos.
No questionário aplicado, fez-se uma seção especial para análise do auditório. Dos
entrevistados, 90% afirmaram que ruídos externos interferem na apresentaçãomusical. Dentre os
ruídos mencionados, tem-se: conversas na área externa, som de outras salas, ensaio do coral e
até mesmo ruído de cortador de grama. No que se refere a ruídos internos, estes prejudicam em
menor escala as apresentações musicais. Dos entrevistados, 50% afirmam que são atrapalhados
pelo aparelho de condicionamento de ar interno, 25% afirmam ser indiferentes e o restante diz
não se sentir prejudicado. Ainda no que diz respeito ao auditório, 55% dos músicos diz não ter
um bom retorno do instrumento no local do palco.
De maneira geral, os músicos avaliaram as salas, tanto individuais quanto em grupo, como
acusticamente reverberantes; o que coincidiu com os valores de tempo de reverberação e de
tempo de decaimento inicial medidos conforme apresentados nas seções 4.1 e 4.2.
Tabela 5. Avaliação percentual da preferência e qualidade das salas

5. CONCLUSÕES

A caracterização acústica de salas de aula e auditório, os quais são destinados ao ensino e
prática musical, foi obtida a partir de medições da sua resposta acústica ao impulso e os
parâmetros vinculados com o decaimento de energia, com a definição da música e da fala foram
determinados. Os resultados dos parâmetros acústicos (TR, EDT, C80, D50 e STI) das 18 salas
avaliadas apontam que os critérios de qualidade acústica não foram atendidos satisfatoriamente.
Isto mostra que estes ambientes precisam de adequação acústica para alcançar condições
favoráveis recomendadas para o desenvolvimento de atividades musicais (ensino e prática),
principalmente no que se refere aos tempos de reverberação, nitidez musical e inteligibilidade
da fala.
As 18 salas avaliadas foram separadas em quatro grupos em função do volume de ar interno e
da atividade musical desenvolvida nelas, podendo ser individual ou coletiva (grupal). Em geral,
as salas foram categorizadas como salas pequenas (volume menor que 50 m3) e salas médias
(volume entre 100 e 180 m3). As salas definidas pequenas foram classificadas acusticamente
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como péssimas e ruins pela maioria dos músicos (em torno de 70% das opiniões). As salas
médias foram classificadas como acusticamente regulares por 25% dos músicos.
As preferências e opiniões apontadas pelos músicos, em relação aos ambientes de execução
musical, foram confirmadas com os resultados dos parâmetros acústicos (TR, EDT, C80, D50 e
STI) levantados a partir das medições em cada ambiente.
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RESUMO

O tema ruído urbano vem despertando grandes discussões, sendo referenciado por vários autores como um
problema de saúde populacional. Dentre as fontes de ruído, têm-se os veículos automotores que são foco deste
estudo. Na cidade de Londrina, uma das vias com alta concentração de veículos, denominada Avenida Ayrton
Senna da Silva, é uma das principais vias de ligação entre o centro e a região sul da cidade e, com isso, surge
a necessidade de avaliação do impacto do ruído de tráfego urbano para a população que reside e trabalha no
local. O objetivo do estudo foi analisar o nível de ruído emitido pelo tráfego urbano da referida avenida e
comparar os resultados das medições com os valores previstos em normativa brasileira. As medições foram
realizadas seguindo as recomendações previstas na NBR 10.151 (ABNT, 2000) com auxílio de um medidor
integrador e analisador de pressão sonora. Os resultados foram bastante acima do previsto em norma, onde
100% dos pontos obtidos por medição ficaram acima de 55 dB(A), valor recomendado em norma como limite
para o conforto do usuário em período diurno para ambientes com o entorno predominantemente residencial.
A fim de demonstrar graficamente estes resultados, foi criado um mapa de ruído com os níveis de pressão
sonora equivalente em cada ponto de medição. Observou-se que as características das edificações que
delimitam o espaço público e o privado ao longo da via tiveram grande influência nos resultados, intensificando
os níveis de ruído de origem do tráfego urbano. Tal condição pode afetar a qualidade de vida dos usuários que
transitam no local ou que moram nas edificações do entorno. Com isso, ressalta-se a importância de se aliar
os estudos de ruído urbano na análise da relação entre os espaços públicos e privados.
Palavras-chave: ruído de tráfego urbano, medição de ruído, conforto ambiental, espaço público.
ABSTRACT
Currently the theme urban noise has been arousing big discussions, being considered for several researchers
as a problem of population health. Among the sources of noise, it has the motor vehicles as the focus of this
study. In the city of Londrina one of the roads with a high concentration of traffic flow, called Ave. Ayrton
Senna da Silva, is one of the main routes connecting the central and south regions of the city and, therefore,
an impact evaluation of the traffic noise on the population that lives and works in the area becomes necessary.
The objective of this study was to analyze the noise level emitted by the urban traffic in the referred avenue
and compare the measurement results with the values provided in the Brazilian norm. The measurements were
carried out according the recommendations of NBR 10.151 (ABNT, 2000) with the assistance of a sound
pressure meter. The results were far above forecast, since 100% of the sound levels measured were above 55
dB(A), value recommended by the norm as the comfort limit for the user during the day in a residential zone.
In order to graphically demonstrate these results, a noise map was created with the equivalent sound pressure
levels at each measurement point. It was observed that the characteristics of the buildings that delimit the
public and private space along the road had a great influence on the results, intensifying the noise levels of
origin of urban traffic. Such a condition can affect the quality of life of the users who move in the place or who
live in the surrounding buildings. Thus, it is important to combine urban noise studies in the analysis of the
relationship between public and private places.
Key words: Street traffic, Noise Measurement, Environmental Comfort, Public Places.
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1. INTRODUÇÃO
Ribas et al. (2010) afirmam que os ecossistemas são afetados por poluições sob diversas formas. Depois da água e
do ar, nada agride mais os sentidos humanos do que a poluição sonora. Neste sentido, o tema ruído urbano tem sido
considerado uma das temáticas emergentes e tem motivado discussões interdisciplinares, tratado por vários autores
como um problema de saúde coletiva (GOINES; HAGLER, 2007; PAIVA-VIANNA, 2014) sendo as principais
doenças relacionadas ao tráfego intenso de veículos, as cardiovasculares, os distúrbios do sono e o zumbido
(PAIVA-VIANNA, 2014).
Goines e Hagler (2007) definem ruído, como um som não desejado o qual vem se intensificando cada vez
mais, devido ao crescimento da população associado à utilização de fontes de poluição móveis. Tal fato é mensurado
por Barros (2015) o qual aponta que, a quantidade de veículos no Brasil, na última década, aumentou cerca de onze
vezes mais rápido do que a população brasileira.
O reflexo desse processo, nos grandes centros urbanos, é a destinação da média de 70% dos espaços
públicos às vias para os automóveis (IEMA, 2010). Soma-se a produção atual da habitação coletiva nas cidades
brasileiras, os condomínios verticais murados cuja inserção no território da cidade é notada pelos volumes das torres
na paisagem e os grandes fechamentos (MAUÁ, 2015). Nesse contexto tem-se uma área, denominada Gleba
Palhano, localizada na região sudoeste da cidade de Londrina - Paraná. O bairro constituía-se como vazio urbano
até 1990 e, após um intenso processo de verticalização (ARCHELA; BARROS, 2009), a região foi urbanizada e
edificada rapidamente. Uma única via, Av. Ayrton Senna, faz a conexão norte e sul da área, provocando a
concentração de uma grande quantidade de veículos e gerando ruído urbano capaz de afetar a área,
predominantemente residencial do entorno.
Considerando, portanto, os veículos automotores como uma das fontes de ruído urbano, os níveis
estabelecidos pelo CONAMA (1990) devem atender ao limite máximo de nível de pressão sonora, em aceleração,
de 95 dB (carros de passeio para até nove passageiros). No entanto, tal índice é considerado uma fonte de ruído
intenso de acordo com a NBR 10.151 (ABNT, 2000) a qual especifica que as áreas residenciais devem ter nível de
pressão sonora máximo de 55 dB(A), em períodos diurnos e 50 dB(A) em períodos noturnos.
Assim, esta pesquisa contribui para subsidiar a discussão de qualidade de vida, a partir da mensuração e
avaliação do ruído urbano em áreas de verticalização com alta densidade populacional, em uma cidade de porte
médio. Também evidencia os fatores de configuração urbana das áreas lindeiras das vias como intensificadores ou
mitigadores do ruído urbano.

2. OBJETIVO
O objetivo geral deste estudo é analisar o nível de ruído emitido pelo tráfego urbano de uma via estrutural da cidade
de Londrina-PR, denominada Av. Ayrton Senna da Silva, e investigar a relação entre o nível de ruído gerado e a
ocupação dos espaços lindeiros.

3. MÉTODO
Para atender o objetivo deste estudo, o método de pesquisa foi estruturado nas seguintes etapas: revisão bibliográfica
e normativa para subsidiar a análise; observação in loco para definição dos pontos de medição; medição dos níveis
de pressão sonora em horários pré-definidos; análise dos níveis de pressão sonora coletados.

3.1. Caracterização da Gleba Palhano e do recorte espacial - Av. Ayrton Sena da Silva:
definição dos pontos de medição
O crescimento da região sudoeste da cidade de Londrina, onde está localizada a Gleba Palhano, região de
análise deste estudo, consolidou-a como bairro a partir da construção de um grande Shopping Center. A região foi
urbanizada e edificada rapidamente e, atualmente, comporta grandes empreendimentos imobiliários, residenciais e
comerciais, e apresenta grande população flutuante. A Av. Ayrton Senna da Silva é a principal via de conexão entre
o centro da cidade e vários polos geradores de tráfego como o Shopping Center, duas grandes instituições de ensino
(mais de 6.000 alunos - dividido em dois turnos de aulas), bem como a principal via de acesso aos edifícios
comerciais e de serviços da região, aos condomínios residenciais verticais e aos horizontais, localizados próximos
ao Shopping. Na Figura 1, é possível observar o trânsito em um dia útil da semana, registrado no dia 26 de Julho de
2016, por volta das 18h, na Av. Ayrton Senna da Silva.
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Figura 1: Trânsito na Av. Ayrton Senna da Silva

A atual configuração da Av. Ayrton Senna da Silva, deu-se por meio da alteração da Lei de Uso e Ocupação
do solo Urbano. Até 1998, a lei permitia, em toda a extensão da via, construções multifamiliares verticais de até três
pavimentos, além de edifícios comerciais de até dois pavimentos. Porém, em 2015, a alteração proporcionou a
construção de edifícios de serviços mais altos e, no seu embasamento, comércios e serviços como farmácias,
restaurantes, escolas além de postos de gasolinas e centros de comércios. A transformação trouxe,
consequentemente, o aumento da população circulante da região, do fluxo de veículos particulares e coletivos e a
maior necessidade por áreas de estacionamento (MAUÁ, 2015). A Figura 2 ilustra a configuração espacial dos
edifícios da Gleba Palhano. Observa-se a predominância do uso residencial (em laranja) assim como de geradores
de atividades e atratividade (edifícios de escritórios em azul e de serviços em rosa).

Figura 2- Volumetria das edificações na Gleba Palhano, definida em amarelo pelos edifícios residenciais, em azul pelos edifícios de
escritórios e em rosa pelos edifícios comerciais e de serviços. Fonte: CAVASIN (2016).

A Avenida Ayrton Senna da Silva está delimitada entre a Rua Bento Munhoz da Rocha Neto e a PR-445.
Em toda sua extensão, encontram-se seis cruzamentos, sendo quatro com rotatórias, demonstrando a priorização
para o sistema rodoviarista da área.
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A delimitação da área analisada ocorreu a
partir de observações in loco, para a definição dos
pontos de tráfego urbano mais críticos. O recorte
espacial para a realização das medições de ruído está
compreendido entre os cruzamentos da Av. Ayrton
Senna da Silva com a Rua Bento Munhoz da Rocha
Neto e a Av. Madre Leônia Milito (Fig.3). Foram
gerados 29 pontos para a realização das medições,
sendo estes posicionados ao longo de toda a via,
permitindo a medição em vários locais em que os
veículos apresentam velocidades variadas.
Os pontos foram distribuídos com base em
uma malha triangular com distâncias iguais entre si
de 100 m em linha (norte-sul), sendo em coluna
(leste-oeste) 20 m e na diagonal 25 m. A malha está
apresentada na Figura 3. Os pontos foram divididos
em três trechos, nomeados como: A, B e C e
enumerados do sentido Rua Bento Munhoz da Rocha
Neto à Av. Me Leônia Milito, de 01 à 10. Os pontos
referentes aos grupos A e B estão posicionados nos
passeios que margeiam a avenida. Já os pontos do
grupo C estão no canteiro central da via.

3.2 Medição dos níveis de pressão sonora
As medições do ruído de tráfego urbano
ocorreram conforme a NBR 10.151 (ABNT, 2000). A
norma especifica as condições para avaliação da
aceitabilidade do ruído em comunidades. Esta prevê
medições do nível de pressão sonora equivalente, em
decibels ponderados em “A”.
Respeitaram-se as orientações para medições
no exterior das edificações, que devem ser realizadas
a 1,20 m de altura, distantes de quaisquer superfícies
refletoras. Segundo a NBR 10.151 (ABNT, 2000),
não devem ser realizadas medições na existência de
interferências audíveis provenientes de fenômenos
como chuvas ou outros eventos naturais.
Utilizou-se o Medidor Integrador e
Analisador
de
Pressão
Sonora,
modelo
SoundTrackTM LxT1 (Figuras 4a e 4b), com classe de
precisão 1, distante do solo com o auxílio de um tripé.

Figura 3 – Malha dos pontos para medição.
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Figura 4a – Medidor Integrador e
Analisador.

Figura 4b – Medidor posicionado no canteiro central da via durante a realização das
medições.

O intervalo de amostragem seguiu o sugerido por Brito et al.(2013) quando foram realizadas 300 leituras
de nível de pressão sonora instantâneas em tempo integrado de cinco minutos (Leq 5min) (Eq. 1).
𝐿𝑖

1

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 𝑙𝑜𝑔 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 1010

(1)

Ao todo foram realizadas vinte e nove medições com o tempo de duração de cinco minutos, resultando em
vinte e nove 𝐿𝐴𝑒𝑞 . O equipamento Medidor Integrador e Analisador de Pressão Sonora fornece como dado de saída
o nível equivalente de ruído integrado no tempo de cinco minutos. A medição seguiu parâmetros de ponderação de
frequência na Curva A (dBA) e o detector foi configurado para o modo Rápido (Fast). O aparelho permite que os
dados sejam armazenados para serem baixados através do software SLM Utility-G3. O software auxiliou na geração
de planilhas utilizadas para análise e comparação com as referências previstas na norma brasileira. As planilhas do
software MS Excel, foram manipuladas de forma a facilitar a compreensão dos parâmetros e visualização a partir
de gráficos ou curvas demonstrativas.
A NBR 10.151 (ABNT, 2000) apresenta parâmetros de níveis máximos de pressão sonora, os quais foram
utilizados como referência para comparação dos dados obtidos. Essa norma especifica que as áreas mistas
predominantemente residenciais devem ter nível de pressão sonora máximo de 55 dB(A) em períodos diurnos e 50
dB(A) em períodos noturnos. Para as análises, considerou-se o entorno da avenida como uma região
predominantemente residencial. As medições foram realizadas em período diurno, entre as 17h30 e 19h, sendo
considerado noturno a partir das 20h. O intervalo de horário foi escolhido após observação no local, onde o acúmulo
de automóveis era superior neste período quando comparado ao período da manhã, analisando, desta forma, o
horário mais crítico do dia para a região. Os dias de medição foram de segunda a quarta-feira, dos dias 17 a 19 de
outubro de 2016. Foi observado que no período das medições, o volume de veículos foi similar em todos os pontos.
Ruídos de pico como buzinas ou escapamentos foram excluídos do conjunto de dados, sendo refeita a medição do
ponto.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Primeiramente, na sistematização dos níveis de pressão sonora captados nas medições é possível observar que 100%
dos pontos medidos apresentam níveis acima do parâmetro recomendado pela NBR 10.151 (ABNT, 2000).
Considerando os pontos que excedem de 05 a 10 dB(A) do parâmetro recomendado têm-se apenas 14%. Dos outros
86% dos níveis foram detectados 11 dB(A) superiores ao nível sugerido, podendo chegar até 23 dB(A) (Figura 05).
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Figura 5: Nível de Pressão Sonora Equivalente [dB(A)] por ponto de medição

A análise da Av. Ayrton Senna da Silva considerou as medições realizadas nos trechos A, B e C. No trecho
A o maior nível de pressão sonora equivalente, 𝐿𝐴𝑒𝑞 , está no ponto de medição A6. O ponto situa-se em um
cruzamento de grande tráfego e local de aceleração de veículos. No entorno imediato, em virtude de uma edificação
em construção, seus tapumes são de material metálico e seguem o alinhamento predial, auxiliando na reflexão do
som (Figura 6a). Por outro lado, o menor nível no trecho A foi medido no ponto A10, localizado em frente a uma
galeria de lojas. A parte frontal é reservada a estacionamento proporcionando um recuo de aproximadamente de 20
metros, conforme Figura 6b. Em um raio de 50 metros, a partir deste ponto de medição, verifica-se um maior fluxo
do ar em virtude de construções de até 2 pavimentos. Dentro destas condições, as ondas se propagam melhor,
propiciando melhores condições de conforto acústico. Os resultados indicam que não apenas o material, mas
também a configuração das edificações pode ter influenciado o resultado da medição. Faz-se importante ressaltar
que na Gleba Palhano, a maior parte dos limites dos lotes consolidados são caracterizados por extensos muros,
poucos acessos e poucas áreas permeáveis.

Em relação aos pontos de medição no trecho B, o de menor nível de pressão sonora equivalente é o B3. A
área lindeira apresenta cultivo de plantas rasteiras, resquício do antigo uso da área composta por chácaras, sem
incidência de reflexão sonora sobre o passeio da via (Figura 7a). No outro extremo, o ponto B9 apresenta o maior
nível de pressão sonora, com 73 dB(A). O local de medição foi localizado próximo a um muro de alvenaria de um
edifício residencial de aproximadamente 20 pavimentos, que se prolonga ao ponto B8. (Figura 7b).
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Os pontos Cs foram localizados no canteiro central da avenida e distantes das travessias de pedestres. O
ponto C6 apresenta o maior pico de 𝐿𝑒𝑞 , e está localizado próximo a rotatória do entre a rua Ernani Lacerda de
Athayde e a avenida Ayrton Senna da Silva (Figura 8a). Durante a medição, observou-se um intenso
congestionamento de veículos, fato que incidiu no aumento do nível de pressão sonora. Por outro lado, o ponto C5,
localizado no centro da rotatória, de mais de 50 metros de diâmetro, apresentou um baixo nível de pressão sonora,
com uma diferença de mais de 10 dB(A) em relação ao ponto C6 (Figura 8b). Esse ponto de medição, por estar no
centro de um “corredor” de ar, e distantes das edificações lindeiras, foram fatores que amenizaram os prejuízos
causados pelo ruído do tráfego urbano, favorecendo a qualidade acústica dos espaços urbanos. Esse resultado
demonstra estratégias de mitigação do ruído urbano provocado pelos automóveis, a partir da configuração da via e
de seus espaços lindeiros.
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4.1. Análise do Mapa de ruído

A medição de dados de ruído de tráfego urbano e a análise de resultados geraram informações para o
desenvolvimento de um mapa de ruído com os níveis de ruído de cada ponto de medição. A partir desse mapa de
ruído é possível contribuir com a elaboração de um plano de bem-estar e melhor qualidade de vida das pessoas que
ali residem e trabalham. Foram utilizados os valores de 𝐿𝐴𝑒𝑞 das medições de cinco minutos em cada vértice da
malha. A escala de cor varia de 5 em 5 dB até atingir o máximo valor durante as medições (Figura 9).

Figura 9 – Mapa de ruído

A análise do mapa demonstra uma variação dos pontos de medição vinculados a diversos fatores. Primeiro,
áreas com edificações consolidadas e verticalizadas configuram áreas de maior índice de ruído em contraponto às
áreas ainda caracterizadas pelo uso prévio de chácaras.
Ressalta-se assim que as perturbações geradas pelo ruído são apoiadas por características de ocupação da
área. Segundo Brioschi e Viveiros (2011), o afastamento frontal, embutido na distância entre fachadas frontais,
ocasiona efeitos diferentes nos níveis sonoros dos ambientes próximos à rua e posterior aos edifícios. Quanto maior
o afastamento frontal, menor o nível de pressão sonora para o pedestre próximo ao tráfego. Em seu estudo, Brioschi
e Viveiros (2011) relata que a ampliação do afastamento frontal mostrou-se benéfica ao pedestre que transita na via,
ocorrendo diminuição do impacto negativo sobre a poluição sonora, ou seja, redução do acréscimo nos níveis
sonoros ocasionado pelas edificações.
No corte esquemático da Av. Ayrton Senna da Silva, passando pelos pontos B9 e A9, é possível observar
que o ruído medido foi influenciado pela fonte sonora principal de tráfego na via. Porém o ruído também foi
intensificado pela reflexão sonora no muro além da difração que ocorre no topo do mesmo. Com isso, o ruído
medido em B9 se apresenta com valor mais elevado quando comparado com os resultados no outro extremo da via
onde há a predominância de espaços vazios e vegetados (Figura 10).
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Figura 10: Corte transversal – Av. Ayrton Senna da Silva com os pontos de medição A9, B9 e C8 e o comportamento da onda sonora
no espaço.

O convívio no espaço urbano também é prejudicado pela conformação dos limites das edificações com as
ruas, que contrariam o que é apontado como qualidades recomendadas a esses espaços, como, por exemplo, boa
visibilidade, riqueza visual perceptível, fachadas ativas e fechamentos permeáveis, relação entre espaços internos e
externos, entre outros (MAUÁ; GUADANHIM; KANASHIRO, 2017). Sob a ótica de avaliação da qualidade do
espaço público, as fachadas das edificações são pontuadas como locais que podem abrigar oportunidades positivas
aos cidadãos. Segundo Gehl (2011) grandes edifícios com superfícies longas e poucos acessos significam dispersão
de eventos. O autor localiza os quintais frontais “semi-privados” como elementos de apoio da vida nos espaços
públicos, como zonas de transição entre as moradias e as ruas e permanência no meio externo. Bentley et al. (1999),
indicam a necessidade da face frontal do terreno em apresentar permeabilidade física e visual, sem confundir a
distinção entre público e privado, para o estabelecendo de níveis de privacidade através de aspectos visuais.
Uma segunda abordagem que explica as variações nos pontos de medição relaciona-se à declividade da
avenida de 7,1%: os pontos de medição do trecho A estão localizados nas calçadas lindeiras à via em que os veículos
direcionam para o espigão da área e apresentam, no geral, índices mais elevados de pressão sonora. A Figura 11
exemplifica o perfil da avenida de estudo, dando início (à direita) na Rua Bento Munhoz da Rocha Neto em direção
à Av. Madre Leônia Milito (à esquerda). Neste trecho, após cruzamento com a Rua Ernani Lacerda de Athayde,
tem-se uma maior aceleração dos veículos, influenciando no alto nível de pressão sonora nos pontos de medição
A6, C6, A7, C7 e A8. Ao mesmo tempo, a região pontuada apresenta intenso congestionamento em horário de pico.
Spech et al.(2009) observam que em trechos urbanos e de baixas velocidades, além do ruído do pneu em contato
com a pavimentação, o ruído do motor também torna-se expressivo.

Figura 11 – Perfil da Av. Ayrton Senna da Silva entre as vias Bento Munhoz e Av. Madre Leônia Milito.
Fonte: Adaptado de Mauá, 2015 pg. 80

No âmbito do movimento do pedestre, Santos (2011) defende a redução do tráfego automotor, pois as
pessoas devem sentir-se protegidas em relação a tal. Porém, a Gleba Palhano apresenta uma realidade inversa, já
apontada pelos jornais da cidade, onde na Av. Ayrton Senna, os pedestres chegam a esperar minutos para conseguir
atravessar a via e ainda enfrentam riscos de um trânsito em alta velocidade (JORNAL DE LONDRINA, 2014).
Além disso, as implantações dos edifícios não consideram a circulação do pedestre. Se os cidadãos buscam a
convivência no espaço público, é importante que não sejam subjugados pelo trânsito de veículos.

5. CONCLUSÕES
Durante o processo de concepção desta pesquisa, esperava-se que o elevado nível de ruído seria, exclusivamente,
ocasionado pelo alto tráfego de veículos automotores. Ao realizar as medições, percebeu-se que as características
das ocupações ao longo da via tiveram grande influência nos resultados, podendo intensificar os níveis de ruído de
origem do tráfego urbano.
Ao planejar as medições, eram nítidas as sensações de conforto ou desconforto dependendo do ponto. Isto
foi confirmado com o resultado da medição do ponto B3, o qual apresentou o menor nível de pressão sonora,
localizado ao lado de uma horta instalada no local, e também pela medição do ponto C6, maior nível de pressão
sonora do trecho, localizado no canteiro central, onde os dois lados da via apresentam tapume metálico.
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Assim, a contribuição desta pesquisa se concentra em demonstrar, quantitativamente, que o ruído ambiental
em regiões predominantemente residenciais pode estar acima das recomendações normativas que visam o conforto
da comunidade, e que as decisões tomadas para ocupação de espaços privados podem intensificar o ruído urbano.
Neste estudo, os resultados obtidos foram preocupantes, uma vez que 100% dos pontos apresentam níveis de pressão
sonora acima do recomendado por norma. Ressalta-se assim a necessidade da incorporação de estudos de qualidade
acústica urbana como instrumento para o planejamento urbano das cidades, buscando estratégias ligadas à geometria
das edificações que delimitam grandes vias, para que estas favoreçam um melhor conforto nos espaços urbanos.
Os resultados deste estudo também colocam em questão o desempenho acústico das edificações residenciais
do entorno e a responsabilidade do empreendedor no atendimento aos parâmetros mínimos normativos. As
construções iniciadas a partir do ano de 2013 devem seguir os requisitos da NBR 15.575 (ABNT, 2013) –
Edificações Habitacionais - Desempenho. Esta normativa prevê o desempenho mínimo que as habitações devem
atender para garantir o conforto do usuário.
Desta forma, a incorporação de estratégias que amenizam o ruído do tráfego urbano é necessária para a
melhor qualidade acústica dos espaços públicos assim como para garantir níveis mínimos de desempenho acústico
no interior das residências do entorno.
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RESUMO
Atualmente, com o aumento do número de fontes produtoras de ruído nas cidades, devido ao crescimento de
seus centros urbanos, tem-se uma maior preocupação com a questão acústica. O alto índice de poluição
sonora compromete a qualidade do espaço urbano e o bem-estar de seus usuários. O objetivo geral desta
pesquisa foi avaliar o desempenho acústico no espaço público urbano em treze bairros na cidade de
Recife/PE e relacioná-lo às características da forma e do padrão de uso e ocupação do solo. Para tal, foram
feitas medições dos níveis sonoros em 220 pontos, distribuídos nos bairros de Afogados, Bongi, Ilha do
Retiro, Mangueira, Mustardinha, Boa Viagem, Boa Vista, Soledade, Madalena, Prado, Zumbi, Pau-Ferro e
Imbiribeira, sendo duas baterias de medições em cada ponto, totalizando 13.200 valores registrados. Dessa
etapa, resultou uma caracterização da intensidade sonora, que, associada à legislação e às normas técnicas
vigentes, apontaram zonas de conforto e de desconforto acústico nos recintos de estudo. Os resultados aqui
apresentados se convertem em um material capaz de embasar diretrizes de planejamento urbano, de forma
preventiva ou corretiva, visando à qualidade acústica do ambiente e ao conforto dos usuários.
Palavras-chave: acústica; poluição sonora; planejamento urbano; ruído; qualidade de vida.

ABSTRACT
Currently, with the increase in the number of sources of noise in the cities, due to the growth of its urban
centers, there is a greater concern with the acoustic question. The high rate of noise pollution compromises
the quality of urban space and the well-being of its users. The general objective of this research was to
evaluate acoustic performance in the urban public space in thirteen neighborhoods from the city of
Recife/PE, and to relate it to the characteristics of the form and the pattern of land use and occupation. To
that end, the measurements of sound pressure levels were realized in in 220 points, distributed in the
neighborhoods of Afogados, Bongi, Ilha do Retiro, Mangueira, Mustardinha, Boa Viagem, Boa Vista,
Soledade, Madalena, Prado, Zumbi, Pau-Ferro and Imbiribeira. Two measurements at each point, resulting in
13,200 registered values. From this stage resulted in a spacialization of sound intensity, which, together with
the legislation and the current technical norms, pointed to areas of comfort and acoustic discomfort in the
chosen places. The results presented herein become a material capable of supporting urban planning
guidelines, either preventive or corrective, aiming at the acoustic quality of the environment and the comfort
of the users.
Keywords: acoustics; sound pollution; urban planning; noise; life quality.
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1. INTRODUÇÃO
Conforto nos dicionários, assim como no senso comum, é visto enquanto suficiência, comodidade, apoio,
consolo, alívio, bem-estar. Quanto ao conforto físico, este pode ser estudado através de três campos: térmico,
lumínico e acústico, que, juntos podem ser avaliados em busca do conforto ambiental, nos níveis
arquitetônico e urbano. Neste trabalho, foi tratado o conforto físico sob o viés da acústica, e especificamente,
em meio urbano. A acústica é a ciência do som, incluindo sua geração, transmissão e efeitos, e abarca várias
áreas e atividades (BISTAFA, 2011, p.6).
O conforto acústico depende da qualidade do som nos ambientes e do isolamento dos ruídos, que, por
definição, seriam os sons não desejados ou não harmônicos. O conforto acústico, dependendo da qualidade
do som nos ambientes e do isolamento dos ruídos, ocorre quando fazemos o mínimo de esforço fisiológico
em relação ao som, ao realizarmos determinada tarefa. Portanto, o conforto acústico diiz respeto à boa
audição do som e à proteção contra o ruído.
Os sons são perturbações vibratórias que se propagam nos meios materiais e são capazes de serem
detectados pelo ouvido humano, causando sensações auditivas ou psicoacústicas. Desse modo, “o som é a
sensação produzida no sistema auditivo” (BISTAFA, 2011, P.17) Os ruídos ocorrem quando o fenômeno
acústico gera sensações audíveis desagradáveis, podendo provocar danos fisiológicos e psicológicos, desde
inquietude, irritabilidade, perturbação do sono, problemas gastrointestinais, cardiovasculares e respiratórios,
distúrbios neuromusculares e circulatórios, perda parcial e até mesmo total da audição (BISTAFA, 2011,
p.17; CARVALHO, 2010, p.42).
Nos grandes centros urbanos, a exposição constante ao ruído, durante todo o dia, é apontada como
uma das principais causas de deterioração da qualidade de vida (BISTAFA, 2011, p.7). Para o controle do
nível de ruído, normas técnicas brasileiras, a exemplo das NBR 10151 e NBR 10152, e a legislação
urbanística, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, da cidade do Recife, parametrizam os níveis adequados
a partir do zoneamento da cidade, considerando as atividades desenvolvidas no local e as fontes geradoras de
ruído.
A cidade, a partir de sua forma, densidade construtiva, uso e ocupação do solo, pavimentação, fluxos
de automóveis e de pedestres, entre outros, é um agente decisivo no comportamento do ruído, no espaço.
Condicionado às formas e aos materiais, os sons podem ser mais facilmente propagados, absorvidos ou
intensificados.
Em medições sonoras, em meio urbano, realizadas em diversos pontos na cidade de Recife/PE, entre
os anos de 2014 e 2015, foram registrados valores entre 45 e 86 decibéis. Essa etapa de medições deu origem
a uma caracterização de ruído urbano que abrangeu todos os 96 bairros da cidade1.
Com o intuito de dar continuidade à pesquisa, foram feitas novas medições de níveis sonoros em
alguns bairros do Recife, durante o período compreendido entre dezembro de 2015 e outubro de 2016. Fezse, desse modo, uma abordagem mais específica em pontos representativos, nesses bairros, a fim de
aprofundar a etapa anterior.
Com os valores obtidos, que representam os níveis sonoros e mostram o comportamento do ruído
urbano em determinadas localidades, foi possível a espacialização do ruído. Este procedimento contribui
para o reconhecimento do local e para a elaboração de diretrizes de planejamento urbano que visam ao
conforto ambiental, sob o viés da acústica, constituindo importante ferramenta para o desenvolvimento de
planos, programas e projetos preventivos e corretivos (PRADA; HERRERA, 2010).

2. OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa foi identificar o desempenho acústico no espaço público urbano em treze bairros,
na cidade do Recife/PE, através da espacialização das intensidades sonoras, considerando a qualidade do
som, as fontes de ruído e a relação com o meio circundante, visando à qualidade do ambiente e ao conforto
dos usuários. É importante enfatizar que a pesquisa contribuirá para a construção de uma base de dados para
estudos, especificações e elaboração de parâmetros urbanísticos que considerem o conforto acústico
ambiental urbano.

1
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3. MÉTODO
A pesquisa foi dividida em etapas, a fim de possibilitar a execução de todas as atividades necessárias para
alcançar o seu objetivo. Como procedimentos metodológicos delimitaram-se: revisão bibliográfica, coleta de
dados, análise e diagnóstico.
A primeira etapa consistiu em uma revisão da literatura acerca de acústica urbana, com a finalidade de
obter maior compreensão do objeto teórico abordado. Tal atividade foi realizada a partir de livros e artigos,
além das normas técnicas vigentes referentes ao tema tratado. O conhecimento adquirido, nesse primeiro
momento, embasou os procedimentos tomados em sequência, como a coleta de dados e a escolha dos pontos
onde ocorreram as medições, bem como, auxiliou as análises e as conclusões, ao final da investigação.
Para a realização da segunda etapa, levou-se em consideração, para a escolha dos bairros estudados, a
caracterização da acústica urbana em Recife2, publicada em 2015. O artigo classificou os 96 bairros do
Recife em cinco classes, conforme o nível de intensidade de ruído. Para a presente pesquisa, foram
escolhidos seis grupos de bairros representando todas as classes, optando-se pelos mais expressivos segundo
centralidades e pelos valores mais altos e mais baixos. Assim, foram eleitos os bairros de Afogados (entre 70
e 74,9 dB(A)), Bongi (acima de 75 dB(A)), Ilha do Retiro (entre 70 e 74,9 dB(A)), Mangueira (entre 70 e
74,9 dB(A)) e Mustardinha (entre 65 e 69,9 dB(A)), que representam a centralidade da zona oeste de Recife;
Boa Viagem (entre 70 e 74,9 dB(A)), principal centralidade da zona sul de Recife; Boa Vista e Soledade,
com ruído médio entre 65 e 69,9 dB(A), e por integrar o centro comercial da cidade; Madalena (entre 70 e
74,9 dB(A)), Prado (entre 60 e 64,9 dB(A)) e Zumbi (acima de 75 dB(A)), devido a sua localização,
comportando o fluxo de deslocamento entre vários bairros; Imbiribeira, sendo o bairro mais ruidoso, com a
média acima de 75 dB(A); e Pau-Ferro, por ser o menos ruidoso, com média de até 59,9 dB(A), como pode
ser observado na Figura 1.
Os bairros de Afogados, Bongi, Ilha do Retiro, Mangueira e Mustardinha abrigam diversos usos,
com predominância de habitação. O tipo arquitetônico é predominantemente térreo, com poucos edifícios
com mais de quatro pavimentos. Os bairros possuem baixa densidade vegetal arbórea e apresentam uma
forma urbana bastante diversa, onde tanto são encontradas ruas estreitas, lotes sem recuo e solo natural,
quanto ruas largas, pavimentadas e com recuo nos lotes. Os locais com maior oferta de comércio e serviço
possuem fluxo intenso de automóveis e de pedestres. A principal via do conjunto de bairros é a Estrada dos
Remédios, que liga vários bairros, onde, inclusive, estão localizados o mercado público e a feira livre de
Afogados.
Boa Viagem é um bairro delimitado a leste pelo Oceano Atlântico, assim, a praia é o seu maior
referencial. Abriga usos diversos, como habitação, educação, lazer, saúde e comércio. Mais próximos à orla,
encontram-se os edifícios mais altos do bairro, alguns ultrapassando 40 pavimentos. As vias são
pavimentadas e largas e os lotes possuem recuos. À medida que se afasta da praia, é possível encontrar
também edifícios de até três pavimentos, ruas mais estreitas, em solo natural e lotes sem recuos. Localiza-se,
neste bairro, o Shopping Center Recife, um dos maiores shoppings da cidade. Próximo a este bairro,
encontra-se o Aeroporto Internacional do Recife - Gilberto Freyre. Suas vias principais são as avenidas Boa
Viagem, Conselheiro Aguiar e Engenheiro Domingos Ferreira e a rua Barão de Souza Leão, sendo esta
última a principal ligação da praia com o aeroporto.
Os bairros da Boa Vista e Soledade constituíam, antigamente, um único bairro. Possuem vocação
comercial, mas mesclam, em seus usos, ofertas de serviços de educação, saúde, entretenimento, além do uso
residencial. A principal via dos dois bairros é a avenida Conde da Boa Vista, um dos principais eixos
estruturadores da cidade, que comporta diariamente um alto fluxo de veículos e de pedestres, funcionando
como um importante corredor viário que alcança o centro comercial. Possuem grande diversidade de
materiais de revestimento de vias, passeios públicos e de edificações. Predominantemente, são pouco
arborizados e densamente construídos, inclusive com verticalização, em algumas áreas dos bairros.
Madalena, Prado e Zumbi são bairros que formam, atualmente, um bloco de interesse do mercado
imobiliário, por serem bairros centrais que abrigam vias importantes, como a avenida Caxangá, a rua Real da
Torre e a avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, rotas de acesso a vários pontos da cidade. Estes bairros
possuem uso misto, com predominância do uso residencial. Há ruas bem arborizadas, praças, um Jockey
Clube e se localizam próximos ao rio Capibaribe. Há também verticalização e alta densidade construtiva em
alguns pontos dos bairros.

2

Freitas et al. (2015).
128

3

Figura 1 – Grupos de bairros na caracterização da acústica urbana em Recife/PE. (Adaptado de FREITAS et. al., 2015)
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A Imbiribeira é um bairro diverso em usos e tipos urbanos e arquitetônicos. Possui residências,
comércio e serviços variados e um dos principais acessos ao aeroporto. Suas principais vias são a avenida
Marechal Mascarenhas de Morais e a rua Arquiteto Luiz Nunes, que comportam grande fluxo de veículos.
Alterna áreas com bastante arborização, como as que se encontram à proximidade da Lagoa do Araçá, e
outras com vegetação quase inexistente. Há locais densamente verticalizados em alguns pontos do bairro,
predominando a horizontalidade, em outros.
Pau Ferro é um bairro predominantemente residencial. Seu principal acesso ocorre pela Estrada de
Aldeia, em Camaragibe, cidade vizinha a Recife. Possui pouca área construída e sua maior extensão é de
resquícios de Mata Atlântica. As edificações existentes são de até três pavimentos, com recuos frontais e
laterais, em sua maioria. As suas vias são estreitas, em solo natural ou pavimentadas em paralelepípedo, com
baixo fluxo de pedestres e de veículos.
Para a definição dos pontos de medições, distantes, entre si, de 200 a 600m, foram considerados os
seguintes referenciais: forma urbana; diversidade de uso e ocupação do solo; proximidade com significativas
fontes de ruído (permanentes ou sazonais); locais que exigem melhores condições de conforto acústico,
como hospitais, postos de saúde e escolas; lugares marcantes e relevantes para o reconhecimento da
população, como praças; e o fluxo de veículos e pedestres. No total, foram definidos 220 pontos, sendo 40
pontos para cada grupo de bairros, com exceção de Pau Ferro, que teve apenas 20 pontos devido à grande
extensão de mata fechada. Decidiu-se medir aos sábados pela manhã, quando o fluxo de automóveis e de
movimentação de pedestres em pontos comerciais é menos intenso, e às terças-feiras (manhã ou tarde),
quando é possível observar o movimento comum do comércio e de locais como praças e escolas.
Em dezembro de 2015, foi iniciada a terceira etapa da pesquisa, referente às medições de ruídos, nos
pontos já determinados. Foram feitas medições do Nível de Pressão Sonora utilizando-se Sonômetros
Digitais, marca Minipa, Tipo MSL-1351C, na curva de ponderação (A), em resposta lenta (‘slow’). O
equipamento foi posicionado a aproximadamente 1,50m acima do solo e afastado do corpo e de quaisquer
superfícies, à mesma distância aproximada. Em cada ponto foi registrado o nível de ruído equivalente
(LAeq) a cada 10 segundos, por um período de cinco minutos, totalizando 30 valores por ponto. Os dados
foram coletados por equipes formadas por dois ou três voluntários, que mediram em 10 pontos em cada
bairro, permanecendo em silêncio durante as medições, de modo a não interferirem nos resultados, a
exemplo dos pontos apresentados na Figura 2.

(a)
(b)
Figura 2 – Pontos de medição. (a) Av. Carlos Laet de Lima, em Pau Ferro; (b) em Boa Viagem

Após as medições, houve a sistematização dos 13.200 valores de intensidade sonora e o cálculo das
médias logarítmicas de cada ponto avaliado e também para o grupo de bairros. Em seguida, essas médias
foram espacializadas, utilizando-se o software AutoCAD e a classificação de nível sonoro já proposta pela
pesquisa anterior, período 2014-2015. Os parâmetros adotados para a definição dos pontos de medições
também foram considerados na espacializaçao dos dados, que tiveram as manchas dos níveis de ruído
desenhadas a partir dos valores obtidos em cada ponto, distribuídas de acordo com a forma urbana.
Concluída esta etapa, foi feita a análise dos resultados, em comparação aos níveis permitidos pela
NBR 10151, além da aplicação ou não das diretrizes de zoneamento definidas na Lei de Uso e Ocupação do
Solo da cidade do Recife, que no art. 44 aborda os usos geradores de incômodo à vizinhança.
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Na etapa de sistematização dos valores de intensidade sonora, foram obtidas as médias logarítmicas de cada
ponto de medição, considerando-se os dois períodos de medição (terça-feira e sábado). Foram também
calculadas as médias logarítmicas de cada grupo de bairros. A partir desses resultados, foram produzidas seis
imagens (uma para cada grupo de bairros), representando as classes de nível de ruído, com a mesma
classificação da pesquisa anterior: verde, até 59,9 dB(A); amarelo, de 60 a 64,9 dB(A); bege, de 65 a 69, 9
dB(A); laranja, de 70 a 74,9 dB(A); e vermelho, representando os valores a partir de 75 dB(A).
O grupo com os bairros Afogados, Bongi, Ilha do Retiro, Mangueira e Mustardinha apresentou
níveis de intensidade sonora nas cinco classes, predominando níveis entre 60 e 64,9 dB (A), com média
logarítmica total de 71,58 dB (A) (Figura 3). Seu ponto de menor nível de intensidade sonora, às margens do
braço do rio Capibaribe, em via larga, que possui solo natural, pouca vegetação arbórea de médio porte,
edifícios de até dois pavimentos, predominantemente, de uso residencial, alcançou média logarítmica de
50,70 dB (A). Este valor é próximo ao recomendado para área residencial, que deveria ter Nível de Critério
de Avaliação (NCA) no período diurno de 50 dB (A), definido pela NBR 10151.
O ponto de maior nível de intensidade sonora obteve média logarítmica de 80,31 dB (A) no bairro de
Afogados. Nesse ponto, em frente a um Mercado Público, a via apresenta uso comercial, pavimentação em
asfalto, ausência de vegetação e edificações de até dois pavimentos, além de alto fluxo de veículos e de
pedestres, com forte presença de vendedores ambulantes. Os valores registrados e calculados nas medições
apontaram que o nível de ruído está acima do valor indicado pelas normas técnicas.
No ponto de medição em frente a uma maternidade (Maternidade Professor Bandeira Filho),
localizado no mesmo bairro, a média logarítmica marcou 58,36 dB (A), enquanto a NBR 10151 recomenda o
NCA de 50 dB (A) em áreas de hospitais, em período diurno. O ponto mais ruidoso, com 80,31 dB (A),
apesar de estar localizado em área de vocação comercial, também está com o nível de ruído maior que o
indicado pela norma, que indica para área mista, com vocação comercial e administrativa o NCA de 60 dB
(A).

Figura 3 – Caracterização do ruído em Afogados, Bongi, Ilha do
Retiro, Mangueira e Mustardinha - Recife/PE.

Figura 4 – Caracterização do ruído em Boa Vista e Soledade Recife/PE

Os bairros Boa Vista e Soledade apresentaram predominantemente níveis de intensidade sonora
entre 65 e 69,9 dB (A) (Figura 4). No entanto, foram os bairros mais ruidosos, com a média logarítmica total
de 72,91 dB (A), registrando também a média logarítmica, por dia, mais alta: 73,24 dB (A), em uma terçafeira. Em apenas um ponto, se registrou valor inferior a 59,9 dB: em uma via de uso residencial (rua Artur
Orlando), com edificações de até quatro pavimentos e com recuo, asfalto e presença de vegetação de grande
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porte. O ponto mais ruidoso encontrou-se em um cruzamento que concentra alto fluxo de veículos e de
pedestres, das ruas Imperatriz e Dr. José Mariano. Nesse ponto, não há a presença significativa de vegetação,
as edificações possuem até quatro pavimentos, sem recuo, abrigando uso comercial. As vias são
pavimentadas com blocos de concreto e asfalto.
Nesse grupo de bairros, as áreas estritamente residenciais, de hospitais ou de escolas, com Nível de
Critério de Avaliação (NCA) no período diurno de 50 dB (A), segundo a NBR 10151, marcaram níveis de
pressão sonora acima do recomendado por norma.
No ponto medido próximo a um centro educacional (Colégio Americano Batista), na esquina entre
vias de alto fluxo de veículos e pedestres (rua Dom Bosco e avenida Agamenon Magalhães), obteve-se a
média logarítmica de 74,69 dB (A).
No bairro da Imbiribeira, as médias logarítmicas oscilaram em vários pontos de medição, criando
manchas representativas para as cinco classes de nível de ruído (Figura 5). O bairro registrou a média
logarítmica total de 71,43 dB (A). Seu ponto de menor nível de intensidade sonora alcançou média
logarítmica de 51,89 dB (A), em frente a uma escola de ensino fundamental (Escola Municipal Dona Luci
Silva Lima), na avenida Mônaco. Essa via possui solo natural, pouca vegetação arbórea de médio porte,
edifícios de até dois pavimentos e uso predominantemente residencial. Já o ponto de maior nível de
intensidade sonora obteve média logarítmica de 82,34 dB (A), diante de um estabelecimento comercial (Loja
Laser Eletro), na avenida Marechal Mascarenhas de Morais. Nesse ponto, a via apresenta uso comercial,
pavimentação em asfalto, pouca vegetação arbórea de médio porte e edificações de até dois pavimentos,
além de alto fluxo de veículos, por ser uma importante via arterial da cidade.
Assim como no grupo de bairros apresentado anteriormente, os valores registrados e calculados nas
medições apontam que o nível de ruído está acima do valor indicado pelas normas técnicas. No ponto de
menor nível de ruído, a média logarítmica ainda está acima 1,89 dB do que seria ideal para o funcionamento
da atividade de ensino. A situação se mostra mais grave no ponto de medição diante de uma unidade
hospitalar (Unidade de Pronto Atendimento da Imbiribeira), onde foi registrada a média logarítmica de 75,26
dB (A), enquanto a NBR 10151 recomenda o NCA de 50 dB (A), em áreas de hospitais, em período diurno.

Figura 5 – Caracterização do ruído em Imbiribeira - Recife/PE.

Figura 6 – Caracterização do ruído em Boa Viagem - Recife/PE.

No bairro de Boa Viagem, as médias logarítmicas estavam predominantemente na classe de ruído
entre 65 e 69,9 dB (A) (Figura 6). O bairro registrou a média logarítmica total de 68,17 dB (A). Seu ponto de
menor nível de intensidade sonora alcançou média logarítmica de 56,21 dB (A), na rua Professor Augusto
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Lins e Silva. Essa via possui pavimentação em asfalto, média densidade de vegetação arbórea de médio
porte, edifícios com mais de quatro pavimentos, predominantemente, de uso residencial, com baixo fluxo de
automóveis e de pedestres. Já o ponto de maior nível de intensidade sonora obteve média logarítmica igual a
73,99 dB (A), em uma praça (Praça La Curuña), que, apesar da alta densidade de vegetação arbórea,
encontra-se ao lado da avenida Boa Viagem, lindeira à praia, asfaltada e de alto fluxo de pedestres e de
automóveis, o que certamente contribuiu com tal valor.
Em Boa Viagem, os pontos que apresentaram os maiores valores de ruído se concentraram em vias
asfaltadas de alto fluxo de automóveis. Não foi registrada nenhuma média logarítmica na classe de maior
intensidade sonora (acima de 75 dB(A)). Ainda assim, a maioria dos valores obtidos aponta que o nível de
ruído está acima do valor indicado pelas normas técnicas, com exceção dos dois pontos medidos nos
arredores do Shopping Center Recife, com vocação comercial, que registraram 59,94 e 59,81 dB (A). Esses
dois atendem à indicação da NBR 10151, de NCA de 60 dB (A) para área mista, com vocação comercial e
administrativa. Todos os pontos de medição próximos a escolas ou a equipamentos de saúde estão em
desconformidade com a NBR 10151, que recomenda o NCA de 50 dB (A) em áreas de hospitais ou de
escolas, em período diurno.
No grupo de bairros da Madalena, Prado e Zumbi também foram formadas manchas
representativas para cada classe de nível de intensidade sonora, com a predominância da classe entre 70 e
74,9 dB (A) (Figura 7). O grupo de bairros registrou a média logarítmica total de 72,08 dB (A). Dos três
bairros, o Prado foi o mais heterogêneo, e registrou médias logarítmicas nas cinco classes de ruído. O ponto
menos ruidoso obteve média logarítmica de 57,71 dB (A) e localizou-se no estacionamento aberto do Jockey
Clube, com solo natural e baixa densidade de vegetação arbórea. O ponto mais ruidoso obteve média
logarítmica de 79,86 dB (A) e localizou-se diante do estabelecimento comercial Supermercado Bompreço,
na rua Benfica, que possui uso comercial, com edificações de até dois pavimentos, via com pavimentação
asfáltica, alto fluxo de veículos e apenas uma árvore, de copa rala (ponto de medição).
A NBR 10151 define que área mista, com vocação recreacional deve ter nível de ruído de 65 dB (A),
durante o dia. Dessa forma, o Jockey Clube registrou média logarítmica de acordo com o valor indicado pela
norma. Nos demais pontos, tanto os localizados em áreas de vocação comercial (60 dB (A)) quanto em áreas
mistas, predominantemente residenciais (55 dB (A)), os valores obtidos estão acima do que é recomendado.

Figura 7 – Caracterização do ruído em Madalena, Prado e Zumbi Recife/PE

Figura 8 – Caracterização do ruído em Pau Ferro - Recife/PE

No bairro de Pau Ferro houve a predominância de pontos de medições com nível de intensidade
sonora de até 59,9 dB (A) e média logarítmica total de 60,63 dB (A) (Figura 8). Não houve qualquer ponto
que registrasse média logarítmica nas classes acima de 70 dB (A). O ponto na via que corta a mata presente
no local registrou média logarítmica de 56,42 dB (A) e não foi o local mais silencioso, devido ao som das
folhas que se moviam com o vento e ao canto de cigarras. Esse valor foi considerado para toda a área de
mata fechada que se repetia no bairro. O ponto de menor intensidade de ruído marcou média logarítmica de
45,79 dB (A) e teve também o valor absoluto mais baixo de toda a pesquisa (41,0 dB (A)). Ele estava
localizado em uma via de solo natural, com baixa densidade de vegetação arbórea, uso residencial,
edificações de até dois pavimentos com recuo e sem fluxo de pedestres ou veículos durante as medições. O
ponto de maior nível de ruído marcou média logarítmica de 68,31 dB (A), localizado entre duas vias
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pavimentadas de paralelepípedo, sem construções, mas com terrenos vazios cercados de muros, vegetação
arbórea de pequeno porte e baixo fluxo de pedestres e de veículos. Neste ponto, foi registrado o valor
absoluto mais alto de Pau Ferro, igual a 84,3 dB (A).
O uso do solo em Pau Ferro é predominantemente residencial, em grandes propriedades, e alguns
pontos de comércio e de serviços. Como a NBR define que, em período diurno, em área estritamente
residencial urbana, de hospitais ou de escolas, o NCA deve ser de 50 dB (A) e em área mista,
predominantemente residencial, deve ser de 55 dB (A), apenas dois pontos residenciais atenderam a sua
recomendação, com 45,39 dB (A) e 50,60 dB (A).
A síntese dos resultados é apresentada na Tabela 1:
Tabela 1 – Síntese das médias logarítmicas calculadas a partir dos valores registrados.

Bairros / Nível
de intensidade
sonora

Afogados,
Bongi, Ilha do
Retiro,
Mangueira e
Mustardinha

Boa Viagem

Boa Vista e
Soledade

Imbiribeira

Madalena, Prado
e Zumbi

Pau Ferro

Ponto - ruidoso

50,70 dB (A)

56,21 dB (A)

59,38 dB (A)

51,89 dB (A)

57,71 dB (A)

45,79 dB (A)

Ponto + ruidoso

80,31 dB (A)

73,99 dB (A)

81,25 db (A)

82,34 dB (A)

79,86 dB (A)

68,31 dB (A)

Média geral

71,58 dB (A)

68,17 dB (A)

72,91 dB (A)

71,43 dB (A)

72,08 dB (A)

60,63 dB (A)

Ressalta-se que um ponto em comum entre todos os bairros estudados foi a fonte de ruído principal.
Ou seja, notou-se que os valores absolutos mais altos foram registrados em momentos de intenso fluxo de
veículos, frenagem de ônibus e de caminhões, com ocorrência de buzinas. Quando associado às diferenças de
forma urbana, de usos e de pavimentação, o nível de ruído emitido por essas fontes era acentuado ou
atenuado, mas sempre influenciavam, consideravelmente, os valores registrados.
A partir da comparação entre os resultados obtidos na presente pesquisa e os resultados alcançados em
pesquisa anterior (período 2014-2015), percebe-se que, com o acréscimo de pontos de medições, os bairros
mudaram de classe de nível de ruído. Afogados, Ilha do Retiro e Mangueira, com média logarítmica total de
71,58 dB (A), permaneceram na classe laranja (70 a 74,9 dB (A)), enquanto Mustardinha e Bongi, com a
mesma média (71,58 dB (A)), mudaram das classes bege (de 65 a 69,9 dB (A)) e vermelha (acima de 75 dB
(A)), respectivamente, para a classe laranja. Boa Viagem, com média logarítmica total de 68,17 dB (A),
mudou da classe laranja para a classe bege. Os bairros Boa Vista e Soledade, com média logarítmica total de
72,91 dB (A), mudaram da classe bege para a classe laranja. A Imbiribeira, com média logarítmica total de
71,43 dB (A), mudou da classe vermelha para a classe laranja. Prado e Zumbi, com média logarítmica total
de 72,08 dB (A), mudaram das classes amarela (60 a 65,9 dB(A)) e vermelha, respectivamente, para a classe
laranja, a mesma onde permanece o bairro da Madalena; e Pau Ferro, com média logarítmica total de
60,63dB(A), mudou da classe verde (até 59,9 dB (A)) para a classe amarela.

5. CONCLUSÕES
Com a espacialização acústica dos treze bairros da cidade do Recife, produzida a partir das médias
logarítmicas de nível de ruído dos 220 pontos de medições, foi possível a avaliação de zonas de ruído de
maior ou menor intensidade nos recortes de estudo. Constatou-se que os valores registrados na maioria dos
pontos (97,27%) estão acima dos valores definidos pelas normas técnicas vigentes, o que proporciona
ambientes desconfortáveis aos cidadãos que usufruem desses espaços.
A Organização Mundial de Saúde estabelece que seria 50 dB o limite de nível de ruído confortável
para o ouvido humano. A partir desse valor, o organismo humano passa a sofrer com o impacto do ruído.
Como consequência, ao se expor ao ruído por maior quantidade de tempo, a pessoa pode adquirir
enfermidades relacionadas diretamente à audição, como alterações transitórias da audição, além de outros
sintomas associados ao bem-estar e à qualidade de vida, como estresse, distúrbios do sono ou enxaqueca.
Baseados em diversas pesquisas teóricas e práticas, em especial, sobre a percepção da população
acerca do incômodo causado pelo ruído urbano, Zannin e al. (2002, p.523) confirmam:
alguns efeitos da ação do ruído em populações urbanas: irritabilidade, baixa concentração,
insônia e dor de cabeça. Foi observado que todas as pessoas que fazem parte do subgrupo
“incomodados pelo ruído urbano” confessaram apresentar pelo menos um dos efeitos acima
relatados, predominando a irritabilidade e a baixa concentração.
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Entre os pontos estudados, apenas um, localizado em Pau Ferro, obteve média logarítmica dentro do
limite de conforto, com 45,79 dB (A). O ponto menos ruidoso em Afogados também se aproximou do valor
ideal, com 50,70 dB (A). Ao considerar a média por bairros, nenhum estaria oferecendo valores confortáveis.
A análise dos resultados aponta a influência da forma urbana, do uso e ocupação do solo e da
vegetação nos níveis de intensidade sonora. O uso predominantemente residencial e a alta densidade de
vegetação em Pau Ferro conferiram ao bairro a menor média logarítmica dos bairros estudados. Esses
mesmos fatores possibilitaram níveis de ruído inferiores a 59,9 dB (A) em três pontos do grupo de bairros da
Madalena, Prado e Zumbi, diversos pontos no grupo de Afogados e em quatro pontos em Boa Viagem.
Em contrapartida, nos locais de comércio mais intenso, como nas imediações do Mercado Público de
Afogados, na rua da Imperatriz e na avenida Conde da Boa Vista, no bairro da Boa Vista, foram registrados
os valores mais altos de ruído. Ainda na Boa Vista, nota-se que a forma da rua da Glória, via mais estreita, se
comparada a outras vias do bairro, favorece o aumento do nível de ruído. O mesmo ocorre na rua Real da
Torre, na Madalena, que registrou valores acima de 75 dB (A), devido à largura da via e à alta densidade
construtiva. Nos grupos de Boa Viagem e de Afogados, percebe-se que os pontos com maiores níveis de
intensidade sonora estão localizados nas principais vias dos bairros e foram ocasionados, principalmente, por
ruídos provenientes de automóveis. O tipo de material utilizado na pavimentação do solo também impactou
nos resultados obtidos. Em zona predominantemente residencial no bairro da Imbiribeira, a pavimentação da
via em paralelepípedo contribuiu com altos valores de intensidade sonora durante o fluxo de veículos,
chegando a alcançar 75,9 dB (A), enquanto que, na ausência de fluxo, registrou-se o valor mínimo de 47,8
dB (A). Também houve influência significativa do tipo de pavimento no nível de ruído no bairro de Pau
Ferro, onde o ponto mais ruidoso alcançou valor absoluto de 84,3 dB(A), na passagem de uma moto,
enquanto o menor valor foi de 45,5 dB(A), na ausência do fluxo de veículos.
A partir da relação feita entre níveis de intensidade sonora e a forma e componentes da cidade, podemse identificar as principais fontes e intensificadores de ruído. A caracterização acústica e a espacialização de
dados constituem importantes procedimentos, capazes de contribuir para o planejamento urbano, que vise
amenizar problemas de poluição sonora e oferecer melhor qualidade de vida aos usuários.
Conclui-se, por fim, que esse estudo deve ser continuado, a fim de caracterizar e analisar outros
bairros da cidade do Recife, além de atualizar periodicamente os valores aqui apresentados. Dessa forma, é
possível construir a cidade na intenção de oferecer ambientes mais confortáveis aos cidadãos.
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RESUMO

As fontes sonoras propagadas no espaço urbano, em especial o ruído gerado pelos veículos automotivos, têm
elevado os índices de poluição sonora nas grandes cidades. Para avaliação e controle do ruído ambiental,
surgem os mapas sonoros, que permitem representar, mediante as curvas isofônicas, os níveis de pressão
sonora atuantes no espaço urbano. Nesse contexto, o presente estudo objetivou avaliar o impacto sonoro
provocado pelo ruído de tráfego no bairro Castelo Branco, em João Pessoa/ PB, por meio de simulações
computacionais no software SoundPLAN®. Como resultado, observou-se que o bairro está fragmentado em
duas áreas acústicas: a primeira, com índices sonoros mais amenos, é representada pelo campus da UFPB; a
segunda, com níveis sonoros mais intensos, é a área de uso predominantemente residencial. Os níveis
sonoros resultantes, nos períodos matutino e vespertino, encontram-se acima dos valores recomendados pela
legislação. A morfologia urbana do bairro, em especial a vegetação densa e os acentuados desníveis
topográficos, desempenha importante papel de atenuação sonora. Os pontos críticos de ruído urbano
presentes no Castelo Branco, atingindo 83dB(A), são encontrados nas margens da Rodovia BR 230, nas
rotatórias e nas vias arteriais.
Palavras-chave: Poluição Sonora, Ruído Urbano, Mapeamento Sonoro, Morfologia Urbana.

ABSTRACT

The sound sources propagated in the urban space, in particular the noise generated by automotive
vehicles, have raised the levels of noise pollution in big cities. For the evaluation and control of the
environmental noise, sound maps have appeared, which allows to represent, through the isophonic curves,
the sound pressure levels active in the urban space. In this context, the present study aims to evaluate the
noise impact caused by traffic noise in the Castelo Branco neighborhood, in João Pessoa / PB, through
computational simulations in SoundPLAN® software. As a result, it was observed that the neighborhood is
fragmented into two acoustic areas: the first one, with smoother noise levels, is represented by the UFPB
campus; The second one, with more intense sound levels, it is the area of predominantly residential use. The
resulting sound levels during the morning and vespertine periods are above the values recommended by the
legislation. The urban morphology of the neighborhood, especially the dense vegetation and the accentuated
topographic differences, plays an important role of sound attenuation. The urban noise critical points, in
Castelo Branco, reaching 83dB(A), are found on the edges of the BR 230 highway, in the rotations and in the
arterial ways.
Keywords: Noise Pollution, Urban Noise, Sound Mapping, Urban Morphology.
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento desordenado das cidades, atrelado ao aumento da densidade demográfica, resulta no
aparecimento de fontes de ruído capazes de gerar grande dano à população. Essas fontes, quando em
excesso, provocam o aparecimento da chamada poluição sonora (GUEDES, 2005).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição sonora está em segundo lugar no
ranking das poluições que causam maior impacto à população, perdendo apenas para a poluição do ar
(WHO, 2016). Entretanto, em relação aos demais tipos de poluição, ela é a que apresenta o maior perigo, em
virtude da sua dificuldade de percepção e aceitação imediata de seus efeitos, podendo, dessa forma, interferir
na saúde humana (SILVA, 2011). Como exemplo dos danos causados ao homem, tem-se a perda parcial ou
total da audição, problemas gastrointestinais, cardiovasculares e respiratórios e distúrbio no sistema nervoso.
Além disso, pode gerar sensações generalizadas de fadiga e depressão (CARVALHO, 2010).
A OMS classifica como nocivos à população os ruídos constantes acima de 55 dB(A), durante o
período diurno, e 40 dB(A) durante o período noturno. Além disso, afirma que níveis sonoros acima de 65
dB(A) podem causar efeitos negativos à população e, caso esse valor ultrapasse 85 dB(A), as consequências
podem ser irreparáveis (WHO, 2016).
Com o desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, da urbanização e industrialização, houve
uma extensão na malha de transporte, o que contribuiu para o agravamento da poluição sonora (GUEDES,
2005). Niemeyer (2007) aponta que isso está atrelado ao fato de os automóveis, embora individualmente
menos ruidosos que os veículos de grande porte, são, em conjunto, a maior fonte de ruído urbano.
Em se tratando de fluxo de veículos, Ouis (2001) afirma que o ruído de tráfego emitido nos centros
urbanos difere daquele que acontece nas rodovias. Enquanto nos centros urbanos os veículos trafegam com
velocidade instável (devido aos efeitos de congestionamento), resultando em acelerações e desacelerações,
nas rodovias, essa velocidade é, predominantemente, constante e o tempo relativamente curto entre a
passagem de um veículo e outro. Em consequência, tem-se que os centros urbanos apresentam alterações
significativas nos níveis de pressão sonora, com ocorrência de picos de ruído devido às acelerações
repentinas, e as rodovias possuem níveis sonoros uniformes.
Além dos automóveis, as características do tecido urbano influenciam diretamente nos resultados
sonoros de determinada área, isto é, os níveis de pressão sonora resultantes de uma mesma fonte podem ser
bastante diferentes, dependendo das características geométricas do entorno (NIEMEYER, 2007).
O tecido urbano apresenta cenários sonoros complexos e seus estudos precisam levar em
consideração as diversas fontes sonoras atuantes. Nesse contexto, surgem os modelos computacionais
voltados à realização de cálculos, análises e relatórios rápidos e com certa precisão (VENTURA et al., 2008).
Esses modelos permitem a elaboração de mapas sonoros, que são essenciais para a avaliação do impacto
ambiental causado pelo ruído de tráfego.
São disponíveis, atualmente, no mercado diversos programas computacionais, dentre eles o software
SoundPLAN®. Seu emprego permite a avaliação dos impactos acústicos, a realização de comparações entre
cenários ambientais e a análise de poluentes atmosféricos. Além disso, apresenta um modelo que calcula as
potências sonoras dos veículos, derivadas de dados de tráfego (SOUNDPLAN, 2008).
Em meio à expansão urbana do Brasil, foi inaugurada, em 1972, a terceira maior rodovia do país.
Possuindo 4.223 km de distância, a Rodovia Transamazônica BR 230, que liga a cidade portuária de
Cabedelo, na Paraíba, ao município de Lábrea, no Amazonas, percorrendo sete estados brasileiros
(OLIVEIRA NETO, 2013). Segundo Castro (2014) a construção da BR 230 provocou transformações nas
áreas urbanas por onde a rodovia percorre, de modo especial, em João Pessoa (PB), visto que a cidade é
cortada pela rodovia ao longo de toda sua extensão. Essa transformação gerou impactos causados pelo ruído
de tráfego na área urbana de João Pessoa, especialmente na BR 230, cujos índices sonoros afetam
diretamente o bairro Castelo Branco, área objeto de estudo da pesquisa. A escolha dessa área se justifica pelo
fato de o bairro, além de ser contornado pela BR 230, possuir diversos elementos morfológicos distintos (a
exemplo de diferentes níveis topográficos e presença de vegetação densa), e passíveis de comparações. O
bairro possui também diversas outras avenidas de fluxo intenso que provocam o aumento dos níveis de
pressão sonora que, consequentemente, intensifica o desconforto acústico na área.
Essa pesquisa corresponde a um recorte da dissertação intitulada “Mapeamento Sonoro: Estudo do
ruído urbano no bairro Castelo Branco, em João Pessoa/ PB” (BRASILEIRO, 2017).

2. OBJETIVO
O trabalho teve como objetivo geral avaliar o impacto sonoro provocado pelo ruído de tráfego no bairro
Castelo Branco, em João Pessoa/PB.
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3. MÉTODO
O bairro do Castelo Branco possui 3,70 km² de extensão, correspondente a 1,76% da área total da cidade de
João Pessoa. Situa-se no setor sudeste da cidade e limita-se ao norte e oeste com duas áreas de preservação
(Rio Jaguaribe e Mata Atlântica da Paraíba, respectivamente), a leste com o bairro do Altiplano e a sul com o
bairro dos Bancários. A trama do Castelo Branco é descontínua com o entorno, apresentando apenas quatro
pontos de acesso: A) bairro Miramar pela Rua José Gonçalves Júnior; B) Cabedelo pela Rodovia BR 230; C)
bairro do Centro pela Av. Dom Pedro II; D) bairro dos Bancários pela Via Expressa Padre Zé (Figura 1).

Figura 1 – Imagem do bairro Castelo Branco com marcação da UFPB, em amarelo, e da BR 230, em azul (BRASILEIRO, 2017).

A pesquisa utilizou o método de abordagem quantitativo e qualitativo, por meio da prospecção de
dados (modelagem, simulações e dados estatísticos), seguidos da leitura e interpretação do cruzamento das
informações coletadas em campo com os resultados obtidos nas simulações computacionais. O método
operacional baseia-se no estudo de caso, tendo como objeto a relação entre ruído urbano e o bairro Castelo
Branco, situado em João Pessoa/ PB.
O processo de elaboração dos mapas sonoros passou por duas etapas. A primeira constituiu em criar
uma base de dados que retratasse as condições morfológicas da área estudada. A segunda, por sua vez,
referiu-se a importar as informações coletadas na primeira etapa e, com o auxilio do software acústico, gerar
os mapas sonoros. Dentre os programas computacionais utilizados para elaboração dos mapas acústicos
destaca-se o software alemão SoundPLAN®, que foi empregado na segunda etapa da pesquisa.
O SoundPLAN® possui ferramentas que possibilitam a criação de modelos 3D, para importar e
exportar dados, concordância com as principais normas internacionais de ruído de estradas, ferrovias,
indústria e aeronaves. Além disso, apresenta um modelo que calcula as potências sonoras dos veículos,
levando em consideração os principais fatores de atenuação sonora ao ar livre (SOUNDPLAN, 2008).
Para que o software SoundPLAN® elaborasse os mapas sonoros foi necessário coletar uma série de
dados referentes à área objeto de estudo, em especial os de natureza morfológica, de tráfego, meteorológica e
acústica. A etapa de coleta de dados contou com a participação de quatro pessoas. Com o levantamento físico
da área foi possível organizar uma base de dados para construção e calibração do modelo acústico da região.
Foi elaborada uma listagem, semelhante à proposta por Nardi (2008), contendo todas as informações
necessárias para o levantamento físico do bairro. Dividiu-se, então, em quatro itens: morfológico, que se
volta ao mapeamento físico/ morfológico da área; meteorológico, pontuando as características climáticas;
tráfego, quantificação e caracterização do volume de tráfego; acústico, caracterização e quantificação dos
níveis sonoros existentes no bairro.

3.1. Parâmetros morfológicos
As características do tecido urbano influenciam diretamente na propagação das ondas sonoras e,
consequentemente, na diminuição ou no aumento dos níveis de pressão sonora (NPS) resultantes na área de
estudo. Nesse contexto, observou-se a necessidade de coletar todas as informações que caracterizam o
cenário urbano do Castelo Branco: altimetria (curvas de nível), hierarquia das vias (de acordo com o fluxo de
veículos), tipo de recobrimento do solo, a configuração das quadras, usos e recobrimento do solo, áreas
verdes e gabarito das edificações. A altimetria e hierarquia das vias foram obtidas na base de dados da
Prefeitura Municipal de João Pessoa e os demais dados foram coletados por meio de observações in loco.
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3.2. Parâmetros meteorológicos
Sabendo que os dados meteorológicos influenciam no comportamento das ondas sonoras, foram coletados –
no Instituto Nacional de Meteorologia e na Prefeitura Municipal de João Pessoa – os seguintes dados
referentes à área objeto de estudo: temperatura, umidade relativa do ar e direção e velocidade dos ventos.

3.3. Parâmetros de tráfego
Durante as medições acústicas, foi realizada a contagem do volume de tráfego, classificando os veículos em
duas categorias: pequeno porte (carros e motocicletas) e grande porte (ônibus e caminhões).

3.4. Parâmetros acústicos
Para realizar o mapeamento acústico, deve-se considerar uma “área de estudo” maior do que a área que se
pretende conhecer os níveis sonoros. Visto que o bairro Castelo Branco encontra-se desconectado dos bairros
que o circundam, não foram encontradas áreas que pudessem exercer influência sonora direta na área de
estudo. Portanto, considerou-se, para o cálculo acústico, apenas a poligonal do bairro.
Para escolher a localização dos pontos de medição, foram elaborados, inicialmente, seis mapas
contendo zonas segregadas com características em comum. Em seguida, a sobreposição desses mapas
resultou na fragmentação do bairro Castelo Branco em cinco áreas que apresentam características em
comum. No total foram posicionados 12 pontos de medição distribuídos nas cinco áreas (Figura 2).
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Figura 2 – Mapa com marcação das subáreas do bairro Castelo Branco e dos pontos de medição (BRASILEIRO, 2017).

Como o intuito dos mapas sonoros elaborados nessa pesquisa foi registrar os maiores níveis de ruído,
foram escolhidos os dias e horários em que o fluxo de veículos era mais intenso, visto que o conjunto de
automóveis resulta na maior fonte de ruído urbano.
Por esse motivo, a coleta de dados foi realizada em horários de pico e dias típicos da semana, de
terça à quinta-feira, com o intuito de identificar os possíveis impactos sonoros provenientes do
funcionamento das instituições de ensino locais, especialmente a UFPB. As medições ocorreram entre os
dias 3 e 5 de maio, 18 e 20 de outubro e 25 e 27 do mesmo mês, no ano de 2016.
Mediante análise dos dados sobre o fluxo de veículos na cidade de João Pessoa, obtidos na
Superintendência de Mobilidade Urbana (SEMOB), identificou-se que os horários de pico no bairro Castelo
Branco são das 06:45 às 7:45h (horário matutino) e das 18:15 às 19:15 horas (horário vespertino), levando
em consideração a entrada e a saída dos alunos na Universidade. Portanto, esses foram os horários escolhidos
para a realização das medições. As medições foram realizadas com o auxílio do Medidor de Nível de Pressão
Sonora da marca 01dB, modelo SOLO SLM, Tipo 2. O equipamento estava aferido dentro dos padrões
requeridos para o ensaio, em função do Certificado de Calibração e do tempo de aquisição do mesmo.
A duração das medições foi de 10 minutos por ponto, por turno (matutino e vespertino), por dia.
Foram realizadas seis medições em cada ponto, com duração de 10 minutos cada, sendo três no período
matutino e outras três no período vespertino. Utilizou-se, para a análise, a média dos três dias de medição.
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3.5. Metodologia para elaboração dos mapas
Após a coleta de dados, teve início a etapa da modelagem geométrica da região, representando, no programa
computacional QGis®, todas as grandezas físicas da área. Posteriormente, o desenho foi exportado para o
software SoundPLAN®, no formato (*.dxf), e recebeu acréscimo de informações, a exemplo dos dados
topográficos.
Com a inserção de todos os dados e realização dos cálculos pelo programa, fez-se a aferição do
modelo, comparando-se os resultados obtidos em campo com os valores resultantes do programa. Em
seguida, foram gerados os mapas sonoros.

3.6. Análise estatística
Para que os softwares acústicos gerem os mapas, é necessário que o volume de tráfego de todas as vias da
área objeto de estudo seja introduzido. Contudo, a coleta de dados (contagem de veículos e medições
sonoras) do bairro Castelo Branco foi realizada em pontos estratégicos, não abrangendo todas as vias. Em
decorrência, desenvolveu-se uma análise estatística para suprir os dados ausentes e caracterizar o ruído da
área de forma confiável e precisa.
As características estatísticas presentes na pesquisa são: unidade populacional – rua, inserida em dois
extratos, o Castelo Branco e a cidade de João Pessoa; quantidade de unidade populacional – 1111; unidade
amostral – rua, inserida em dois extratos, Castelo Branco e João Pessoa; quantidade de unidade amostral –
312; unidade de observação – rua, inserida em dois extratos, Castelo Branco e João Pessoa.
As variáveis quantitativas da pesquisa são: contínua – representada pelo nível de pressão sonora e
velocidade média dos veículos; e discreta – constituída pelo volume do tráfego. As variáveis qualitativas
categóricas são: topografia (alta, média e baixa); tipo de recobrimento do solo (asfáltico, paralelepípedo e
solo natural); áreas verdes (densa e não densa); gabarito das edificações (1 a 8 pavimentos); largura das vias
(7 a 12 metros); e canteiro central (presente ou ausente).
Os dados foram categorizados em dois grupos distintos, os veículos de pequeno porte e os de grande
porte, conforme exigem os programas de simulação. A partir da análise estatística dos dados, foi possível
criar correlações entre as vias com características semelhantes e estabelecer estatísticas confiáveis (medidas
de tendência central e variabilidade) do volume de tráfego para inserir nas simulações e, consequentemente,
gerar os mapas de ruído.
Verificou-se que, estatisticamente, existe correlação entre volumes veicular e tipologia viária, nos
quais segue-se um padrão entre vias próximas e grupos de vias criados conforme características semelhantes.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
O resultado da coleta dos dados acústicos, correspondente aos níveis de pressão sonora de cada
ponto de medição, está indicado na Tabela 1.
Tabela 1 – Dados de níveis de pressão sonora, Leq(A), em dB(A), com destaque para os pontos posicionados na Rodovia BR 230

PONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2

DIA 1
Matutino Vespertino
60
53
73
76
75
72
70
69
63
61
75
76
78
79
73
71
63
62
53
56
83
82
83
81

Matutino
58
73
75
70
64
75
78
73
65
57
79
82

DIA 2
Vespertino
59
75
70
70
59
73
79
70
64
62
70
80

DIA 3
Matutino Vespertino
55
62
73
73
70
71
70
70
66
66
75
75
78
78
73
73
62
60
78
60
79
82
83
81

Quantidade total de vias do bairro Castelo Branco.
Quantidade de vias cujos dados foram coletados.
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As Tabelas 2 e 3 apresentam o quantitativo geral da contagem de veículos resultante das três etapas
de medições. Os valores contidos nas tabelas correspondem à contagem realizada nos dez minutos de
medição. Para introduzi-los no SoundPLAN® foi necessário corrigi-los, visto que o software necessita da
quantidade de veículos por hora.
Tabela 2 – Dados de tráfego no período matutino, com destaque para os pontos posicionados na Rodovia BR 230

PONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Leve
07
184
308
92
103
927
1395
1080
33
02
1355
1390

DIA 1

Pesado
00
06
12
12
01
32
49
22
02
00
39
31

Leve
06
202
215
98
92
827
1397
1007
31
01
1311
1469

DIA 2

Pesado
00
07
11
03
00
31
52
25
04
00
73
53

DIA 3
Leve
Pesado
04
00
197
10
205
16
104
09
97
00
979
28
1358
56
1154
19
34
03
00
00
1388
46
1224
72

Tabela 3 – Dados de tráfego no período vespertino, com destaque para os pontos posicionados na Rodovia BR 230

PONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Leve
05
195
118
80
90
979
1075
820
23
03
946
1000

DIA 1

Pesado
00
10
09
08
01
17
22
16
02
01
25
27

Leve
04
244
222
139
96
835
1029
806
31
05
985
951

DIA 2

Pesado
00
11
11
03
00
16
32
13
00
00
39
27

DIA 3
Leve
Pesado
05
00
247
08
260
09
131
09
81
00
945
27
940
35
835
19
28
01
03
00
1023
17
1032
18

- Ao comparar os três dias de coleta de dados, em ambos os períodos estudados, percebeu-se que o volume
de veículos apresentou, estatisticamente, pouca variação.
- O maior fluxo de tráfego local correspondeu aos veículos de pequeno porte (automóveis e motocicletas),
nos dois períodos analisados. Destaca-se, ainda, que as motocicletas corresponderam a aproximadamente 1/3
do volume do tráfego de automóveis.
- Os pontos localizados nas margens da Rodovia BR 230 (pontos 07, 11 e 12) apresentaram volume de
tráfego muito elevado quando comparados com o quantitativo do interior do bairro.

4.1. Mapeamento sonoro do ano de 2016 no período de aulas
Os mapas sonoros do bairro Castelo Branco, nos períodos matutino e vespertino, são representados
nas Figuras 3 a 5.
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Figura 3 – Mapa sonoro do bairro Castelo Branco no período matutino (BRASILEIRO, 2017).

Figura 4 – Mapa sonoro do bairro Castelo Branco no período vespertino (BRASILEIRO, 2017).
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Figura 5 – Mapa sonoro vertical do bairro Castelo Branco no período matutino (BRASILEIRO, 2017).

Os níveis sonoros resultantes na área objeto de estudo estão acima dos recomendados pela norma em
quase todos os pontos de medição. Apenas o ponto 05, posicionado no interior do Campus Universitário,
atende à norma no período matutino.
O bairro Castelo Branco fragmenta-se em duas áreas acústicas, sendo a primeira o Campus
Universitário, com níveis sonoros reduzidos, em virtude da presença da grande massa verde e do afastamento
das edificações em relação às vias de grande fluxo de veículos; e a segunda, a zona predominantemente
residencial, com níveis sonoros mais elevados, em virtude da presença de espaços urbanos fechados, com
edificações margeando as vias de grande fluxo de veículos.
A vegetação densa, proveniente da reserva Florestal, desempenha importante papel de atenuação do
ruído urbano local, em especial, no interior e limites do Campus Universitário. Semelhante à vegetação,
destaca-se o papel desempenhado pela morfologia urbana, especialmente dos acentuados desníveis
topográficos presentes nas margens da Rodovia BR 230.
Os pontos críticos de ruído urbano no Castelo Branco são encontrados nas margens da Rodovia BR
230, em especial nas proximidades da Comunidade Santa Clara (Figura 6). A Rodovia BR 230 foi a via que
apresentou o maior fluxo de veículos e o mais alto índice sonoro, em ambos os períodos (matutino e
vespertino).
Os níveis sonoros no período vespertino são mais amenos, em virtude da redução da velocidade dos
veículos, proveniente do congestionamento, sobretudo a partir das 18:15h, horário das medições.

Figura 6 – Mapa sonoro com destaque para a Comunidade Santa Clara (BRASILEIRO, 2017).

A implantação dos edifícios no Campus Universitário resulta em duas configurações sonoras
distintas: na primeira, as maiores fachadas dos edifícios são voltadas para as vias de grande fluxo, resultando
em áreas de sombra acústica; na segunda, as menores fachadas se voltam para a via de grande fluxo, criando
corredores sonoros para a dissipação das ondas sonoras (Figura 7).
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Figura 7 – Mapa acústico com destaque para a implantação dos edifícios no interior da UFPB (BRASILEIRO, 2017).

Ao analisar o comportamento das ondas sonoras nas fachadas dos edifícios da UFPB, por meio do
mapeamento das fachadas, percebeu-se que há um decaimento do nível sonoro em virtude do afastamento
das vias de grande fluxo de veículos (Via Expressa Padre Zé e Rodovia BR 230). O NPS resultante na
fachada frontal do edifício 01 corresponde a, aproximadamente, 65dB(A) e o resultante no edifício 02 é de,
aproximadamente, 75dB(A). Observou-se, também, que as esquadrias das salas de aula dos edifícios da
UFPB são em vidro comum, não possuindo isolamento acústico adequado, resultando, assim, no aumento do
desconforto sonoro (Figura 8).

2

1
Figura 8 – Mapa sonoro e fotos das fachadas dos edifícios da UFPB (BRASILEIRO, 2017).

5. CONCLUSÕES
A aferição do modelo identificou que os doze pontos de medição, distribuídos na malha urbana do
bairro do Castelo Branco, estão calibrados, comprovando que os mapas elaborados aproximam-se à realidade
acústica do bairro. Afirma-se, contudo, que as simulações podem ter gerado algumas incertezas
experimentais, especialmente por ter sido considerado apenas o ruído de tráfego, desconsiderando outras
possíveis fontes sonoras existentes na área objeto de estudo.
A principal fonte sonora local corresponde ao ruído proveniente dos veículos automotivos. Os níveis
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sonoros resultantes apresentam problemas referentes à acústica urbana local, estando todos os pontos de
medição em desacordo com os parâmetros estabelecidos na NBR 10.151 (ABNT, 2000), em ambos os
períodos estudados.
A pequena diferença sonora entre os períodos, matutino e vespertino, se justifica pela presença do
Campus Universitário. Em virtude do funcionamento da UFPB, o fluxo de veículos tende a ser elevado nos
três turnos, tornando a intensidade sonora semelhante durante os horários de pico da manhã e da noite.
A morfologia urbana, em especial a vegetação densa e os acentuados desníveis topográficos,
desempenha importante papel de atenuação do ruído urbano local, em especial, no interior e limites do
Campus Universitário.
A pesquisa demonstrou que o mapeamento acústico é uma importante ferramenta para a análise e
compreensão dos cenários sonoros urbanos. Sua utilização torna-se necessária para a identificação de pontos
sensíveis e críticos quanto ao ruído, facilitando a adoção de medidas de mitigação da poluição sonora e o
aumento da qualidade acústica nas cidades.
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RESUMO
O ambiente das cidades apresenta elevados níveis de poluição sonora e o tráfego de veículos é um de seus
principais causadores. Este trabalho teve por objetivo analisar o impacto do gabarito das edificações na
propagação do ruído gerado pelo tráfego veicular. Adotou-se a metodologia de abordagem por cenários,
utilizando-se de simulação computacional para gerar mapas acústicos. Simularam-se dois cenários, com
edificações de baixo gabarito (3 m) e alto gabarito (36 m), com 11 receptores em ambos posicionados nas
alturas de 1,5; 4,5; 7,5 e 10,5 m. Os resultados demonstraram que, no cenário de baixo gabarito, a
propagação do ruído foi mais abrangente no sentido horizontal, causando aumento nos níveis de ruído nas
regiões mais afastadas da via e a propagação vertical decaiu com a altura dos receptores em até 2 dB(A). No
cenário de alto gabarito, os edifícios funcionaram como barreiras acústicas e a propagação vertical teve
acréscimo de 1 dB(A) em relação à situação de baixo gabarito. Tais resultados podem servir de subsídios
para o planejamento urbano em geral, considerando os efeitos do ruído ambiental enquanto indicador de
qualidade de vida nas cidades.
Palavras-chave: propagação acústica, ruído urbano, reverberação acústica.

ABSTRACT

The environment of cities features high levels of noise pollution, and traffic is one of the main causes. The
aim of this study was to analyze the impact of building’s heights on propagation of the noise generated by
traffic. The methodology of scenario simulation was adopted to generate acoustic maps. Two scenarios were
simulated, the first with low template buildings (3 m) and the second with high template buildings (36 m),
both with eleven noise receptors placed at heights of 1,5; 4,5; 7,5 and 10,5 meters. The results showed that
with the low template buildings, the spread of noise was broader in the horizontal direction, causing an
increase in noise levels in the furthest areas of the road and the vertical spread decreased with the height of
the receivers by up to 2 dB(A). In the high template scenario, the buildings functioned as noise barriers and
the vertical spread had a 1 dB(A) increase in relation to the situation of the low template buildings. These
results may provide useful information for urban planning in general, taking into consideration the effects of
ambient noise as an indicator for quality of life in cities.
Keywords: acoustic propagation, urban noise, acoustic reverberation.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo trata da temática do ruído no ambiente urbano, considerado, atualmente, como um dos poluentes
de maior intensidade no mundo (WHO, 2011).
O ruído proveniente do tráfego de veículos, no Brasil, é a parcela que mais contribui para aumentar o
ruído ambiental urbano, o qual é definido, segundo Zannin, Diniz e Barbosa (2002), em termos de
propagação, como permanente e não pontual, isto é, não se limita a uma única área.
Segundo Bistafa (2011), ruído é um som indesejável e a distinção entre som e ruído varia conforme o
ambiente e o estado psicológico em que o indivíduo se encontra. Portanto, uma paisagem sonora compõe-se
tanto de sons agradáveis como de ruídos (TORRES, 2005). Para fins de definição, pode-se chamar paisagem
sonora de clima acústico, sem alteração de seu significado. Os ruídos cotidianos das cidades e o aumento do
tráfego veicular ocorrido nas últimas décadas alteraram o clima acústico das cidades de maneira substancial
(GARAVELLI et al. 2013).
Segundo Zannin et al. (2002), em pesquisa sobre a influência do ruído urbano na qualidade de vida das
pessoas, seus reflexos e importância, realizada na cidade de Curitiba-PR, o tráfego veicular foi apontado
como uma das principais fontes de ruído causadoras de incomodo (73%), sendo que as principais reações ao
ruído foram: irritabilidade (58%), baixa concentração (42%), insônia (20%) e dores de cabeça (20%).
Outros autores utilizam softwares para mapeamento e predição acústica, em que se analisam,
primeiramente, um cenário acústico atual e, em seguida, cenários hipotéticos simulados em condições
distintas do primeiro. Como exemplo, citam-se Garavelli et al. (2013), que estudaram o impacto sonoro
devido ao transporte rodoviário em Brasília-DF, realizando medidas acústicas nas vias para validação de
mapa e utilizando-se do software de predição acústica SoundPLAN para a elaboração do mapa de ruído. Em
continuidade ao estudo, Costa et al. (2013) analisaram o uso de barreiras acústicas como medida de
mitigação dos ruídos gerados pelo tráfego rodoviário no setor noroeste de Brasília e, por meio de simulações
realizadas pelo mesmo software, constataram que houve redução de mais de 4 dB(A) nos pontos de
referência após a inserção das barreiras acústicas.
Diante do problema da poluição sonora presente nas cidades, muitas são as medidas mitigadoras, tais
como a redução do número de veículos de passeio, por meio de rodízios, ou pelo investimento na melhoria
do transporte público, tornando-o mais confortável e atrativo. Outra forma de abordagem pode ser feita sob a
ótica da influência da configuração urbana como elemento mitigador do ruído em sua trajetória, a partir dos
conceitos de atenuação sonora, provocada por barreiras acústicas e edificações, bem como de amplificação
sonora, devida a reverberação.
Segundo Bistafa (2011), define-se barreira como qualquer estrutura ou obstáculo que impede a visão
da fonte pelo receptor. Exemplos de barreiras são as edificações, que atenuam os níveis sonoros quando se
interpõem entre a fonte e o receptor. Contudo, como o som que atinge o receptor localizado após uma
barreira tem uma parcela contribuinte vinda da difração ocorrida por cima das edificações e outra transmitida
através das aberturas entre elas, um conjunto de edificações posicionadas em linha, com aberturas entre si,
causa menos atenuação que uma barreira contínua de mesma altura. Quando a fonte sonora está localizada
entre duas edificações de no mínimo 10 m de altura, o ruído de tráfego pode ser amplificado, devido às
múltiplas reflexões nas fachadas das edificações, que restringem a divergência da onda sonora causando o
fenômeno conhecido como reverberação urbana.
Outros elementos urbanísticos influenciam na trajetória do ruído após sua emissão pelos veículos,
dentre eles, a morfologia urbana, relevo, recuos, afastamentos, verticalização e adensamento, alterando o
clima acústico de uma região. O estudo de Guedes (2005) verificou a interação entre fontes sonoras e a
forma urbana, utilizando o bairro Jardins em Aracaju-SE como campo experimental. Os resultados
comprovaram que as características físicas da forma urbana como densidade construtiva, existência de áreas
livres, forma e disposição das edificações influenciam na propagação sonora ao ar livre e, portanto, no
ambiente sonoro de uma determinada região. Também em ambiente brasileiro, na cidade de Natal-RN,
Cortês e Niemeyer (2014) destacaram o potencial das ferramentas de mapeamento de ruído, em estudos
voltados para a área de planejamento e controle de ruído urbano.
O presente artigo se insere na temática da Acústica Urbana, tratando da forma edificada e sua relação
com o ruído ambiental, fornecendo subsídios para considerar seus efeitos enquanto diretriz para o
planejamento de cidades.

2. OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo analisar o impacto do gabarito das construções de uma via na propagação do
ruído gerado pelo tráfego veicular, utilizando simulação computacional.
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3. MÉTODO
A metodologia consiste de três etapas principais:
1. Definição da área de estudo e justificativa para sua escolha;
2. Modelagem para fins de ajuste, onde se compara o modelo computacional com o cenário real.
3. Elaboração de mapas acústicos dos cenários hipotéticos, por meio dos quais são preditos os níveis
sonoros de acordo com as alterações de cada cenário.

3.1. Definição da área de estudo
A área selecionada para o estudo possui dimensões de 350 m x 650 m e localiza-se na Avenida Historiador
Rubens de Mendonça, em Cuiabá-MT (Figura 1). Justifica-se a escolha dessa área pela sua tendência de
adensamento construtivo, que vem se efetivando por meio de edificações com diferentes formas
arquitetônicas e variações de gabaritos (de um a 21 pavimentos).
O impacto do ruído foi abordado em
duas situações hipotéticas de arranjos
espaciais urbanos: as edificações nas
margens da via possuindo baixo e
alto gabarito, com 1 e 12 pavimentos,
respectivamente.
Adotou-se
a
metodologia de abordagem por
cenários (SERRA, 2006), por meio
de simulações computacionais dos
níveis sonoros, sendo o produto das
simulações, mapas acústicos. O
software de análise e predição
acústica adotado foi o SoundPLAN,
versão 7.3, desenvolvido pela
empresa alemã Braunstein + Berndt
GmbH (BRAUNSTEIN; BERNDT,
2015).

Figura 1 - Área de estudo (Adaptado de GOOGLE, 2015).

3.2. Modelagem para fins de calibração
Na calibração, elaborou-se mapa acústico do cenário real para fins de comparação entre os níveis de pressão
sonora equivalente (Leq) do modelo simulado e os que ocorrem no local (cenário real). Os níveis de pressão
sonora medidos no cenário real e a contagem de tráfego veicular foram obtidos de dados secundários
fornecidos pelo Laboratório de Tecnologia e Conforto Ambiental – LATECA, da Universidade Federal de
Mato Grosso.
O cenário da simulação foi importado para o software de predição acústica SoundPLAN, tendo como
base uma planta em formato CAD (EQUIPE DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, 2012).
O gabarito das edificações e as características topográficas foram obtidas por meio de consulta ao
Google Earth (GOOGLE, 2015). Criou-se o modelo digital do solo, DGM (Digital Ground Model),
identificando-se elementos como muros, coberturas e as edificações propriamente ditas. Destaca-se que,
edificações que dispunham somente de cobertura, sem paredes laterais, não foram atribuídas como
edificações, uma vez que, não tendo fechamentos, pouco ou não interferem na propagação do ruído.
Exemplos desse tipo de elemento são postos de gasolina ou estacionamentos cobertos de veículos.
Sendo o tráfego veicular a fonte de ruído nesse cenário, com a utilização de dados secundários
anteriormente citados, foram atribuídas linhas de emissão, correspondentes aos dois sentidos da via, com
seus respectivos volumes de tráfego, expressos em termos de média de veículos por hora, a saber: no sentido
Centro Político Administrativo-Centro, 2618 veículos de passeio/hora (considerando carros e motos) e 75
veículos pesados/hora, e no sentido Centro-Centro Político Administrativo, 2741 veículos de passeio/hora e
87 veículos pesados/hora.
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A Figura 2 apresenta a planta do cenário modelado com 11 receptores distribuídos ao longo da via, a
1,5 m do solo. Especificamente, o Receptor 3 foi utilizado para o ajuste do modelo, por ser coincidente com
o local de obtenção dos dados secundários.

Figura 2 – Planta do cenário modelado.

Os valores simulados e medidos de Leq para o Receptor 3 foram de 74,7 dB(A) e 75,0 dB(A),
respectivamente, perfazendo uma diferença entre eles de -0,3 dB(A). Garavelli et al. (2013) admitiram, para
validação dos mapas acústicos, o erro máximo de ±3 dB(A) entre os valores medidos e simulados. Adotando
o parâmetro de aceitação proposto por estes autores e considerando a similaridade dos valores medidos e
simulados, admite-se que o modelo de simulação pode ser utilizado para avaliação de situações que não as
medidas, como forma de predizer o ruído resultante das intervenções urbanas, ou seja, para predição de
cenários futuros ou hipotéticos.

3.3. Elaboração dos mapas acústicos dos cenários
Em consonância com os objetivos do estudo, os receptores sonoros foram posicionados no modelo
computacional com base nos diferentes arranjos presentes ao longo da via. Nos receptores sonoros 3, 5, 7, 8,
9 e 10, existem edificações em ambos os lados da via e nos demais, apenas em um dos lados (Figura 3).

Figura 3 - Arranjo das edificações em relação aos receptores sonoros.

No cenário de baixo gabarito, todas as edificações lindeiras à via existentes no cenário real foram
substituídas por edificações de mesma área em planta, mas com um pavimento (3 m de altura, Figura 4). Já
no cenário de alto gabarito, foram substituídas por edifícios de 12 pavimentos (36 m de altura, Figura 5). Foi
utilizado o mesmo tráfego veicular para os dois cenários, alterando apenas a altura dessas edificações
lindeiras à via.
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Figura 4 - Modelo de baixo gabarito.

Figura 5 - Modelo de alto gabarito.

Calcularam-se os níveis de pressão sonora nos 11 receptores nas alturas de 1,5 m,
4,5 m, 7,5 m e 10,5 m do solo e foram gerados os mapas acústicos para os cenários de baixo e alto gabarito
nas alturas de 1,5 m e 10,5 m do solo.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Neste capítulo, apresentam-se os níveis de pressão sonora simulados nos receptores, os mapas acústicos e,
por meio de detalhes dos mapas, discute-se as características urbanas relacionadas ao comportamento do som
devido à alteração do gabarito das edificações.

4.1. Níveis de pressão sonora equivalente (Leq) calculados nos receptores
Na Figura 6 apresentam-se os níveis de ruído simulados nos receptores para as alturas de 1,5 m; 4,5 m; 7,5 m
e 10,5 m do solo, em ambos os modelos – de baixo e alto gabarito.
Na altura de 1,5 m do solo (Figura 6A), os níveis de pressão sonora equivalente não sofreram
acréscimo com o aumento do gabarito das edificações, mostrando que, na altura dos pedestres, os níveis
acústicos apresentam similaridade.
O acréscimo de 1 dB(A) obtido no Ponto 7 à altura de 4,5 m (Figura 6B), que se extinguiu nas alturas
de 7,5 m (Figura 6C) e 10,5 m (Figura 6D), justifica-se devido às características da fachada de uma das
edificações lindeiras mostrada na Figura 7. O formato côncavo da fachada concentrou a energia sonora da
via para o receptor localizado a 4,5 m. A influência dessa fachada não foi verificada nas alturas de 7,5 m e
10,5 m do solo, nas quais o ruído no Ponto 7 decresceu 1 dB(A) em relação à altura de 4,5 m.
Com a modificação do cenário de baixo para alto gabarito, observou-se acréscimo de 1 dB(A) nos
Receptores 3, 5, 8, 9 e 10, localizados entre dois edifícios lindeiros na altura de 10,5 m do solo (Figura 6D).
Justifica-se esse comportamento, conforme Bistafa (2011), pelo fato do ruído ser refletido nas fachadas das
edificações, propagando-se verticalmente e configurando o efeito de reverberação urbana. Esse efeito pode
ser percebido já na altura de 7,5 m (Figura 6C), nos Receptores 9, 10 e 11, onde as edificações apresentam
maior adensamento. No Receptor 1, pelo fato do mesmo estar posicionado em frente à fachada de um
edifício e devido as características da propagação sonora, também foi observado acréscimo de
1 dB(A).
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 6 - Níveis de pressão sonora equivalentes nos cenários de baixo e alto gabarito, simulados nos 11 receptores para as alturas de:
(A) 1,5 m, (B) 4,5 m, (C) 7,5 m, e (D) 10,5 m do solo.

Figura 7 - Características da fachada da edificação em frente ao Receptor 1 (Adaptado de GOOGLE, 2015).
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4.2. Mapas acústicos
A Figura 8 apresenta os mapas acústicos dos cenários de baixo e alto gabarito na altura de 1,5 m do solo,
representativos dos níveis de pressão sonora na altura dos pedestres.
(A)

(B)

B

B

A

A

Figura 8 - Mapas acústicos a 1,5 m do solo para situação de: (A) baixo gabarito e (B) alto gabarito.

Observou-se que, quando os edifícios tinham baixo gabarito – 3 m de altura (Figura 8A), o som se
propagou horizontalmente vencendo a altura das edificações, o que causou aumento nos níveis de pressão
sonora das regiões mais afastadas da via. Na propagação vertical, decaiu com a altura dos receptores em até
2 dB(A). Como evidência, destaca-se o Receptor 1, onde o ruído sofreu decréscimo de 75 dB(A) a 1,5 m,
para 73 dB(A) a 10,5 m do solo. Quando aumentado o gabarito dos edifícios para 12 m (Figura 8B), os
mesmos se comportaram como barreiras acústicas, confinando a propagação horizontal do ruído, reduzindo
os níveis nas regiões mais afastadas da via.
Considerando dois pontos afastados de 120 m da via, no Ponto A indicado nas Figuras 8A e 8B, foi
obtida
redução
dos
níveis
de
pressão
sonora
do
intervalo
de
48-52 dB(A) para 32-36 dB(A). Já no Ponto B indicado nas mesmas figuras, a redução foi de
52-56 dB(A) para 32-36 dB(A), considerando os cenários de baixo e alto gabarito, respectivamente.
Para a análise da propagação vertical do som foram gerados os mapas acústicos a 10,5 m do solo nas
situações de baixo e alto gabarito (Figura 9).
(A)

(B)

Figura 9 - Mapas acústicos a 10,5 m do solo para situação de: (A) baixo gabarito e (B) alto gabarito.
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Os mapas da Figura 9 reforçam a influência do gabarito na propagação sonora, visto que, na situação
de baixo gabarito (Figura 9A) o som propagou-se de maneira uniforme na altura de 10,5 m após vencer a
barreira das edificações lindeiras à via e se manteve, até atingir as edificações dos quarteirões seguintes.
Verificou-se que, os edifícios só se comportaram como barreiras acústicas quando possuíam gabarito maior
ou igual a três pavimentos. Já na situação de alto gabarito (Figura 9B), o som encontrou dificuldade para
sobrepor as edificações lindeiras à via.
As Figuras 10A e 10B referem-se às altura de 1,5 m e 10,5 m do solo, ambas na situação de alto
gabarito, no local representativo do Receptor 8 mostrado nas Figuras 8B e 9B. Na Figura 10A, percebe-se no
Ponto C indicado, que a propagação sonora em nível dos pedestres (1,5 m) ocorreu de forma distinta da
altura de 10,5 m (Figura 10B), justificado pelo efeito de barreira proporcionado pela presença de um muro.
Na Figura 10A, a área interna limitada pelo muro e pela edificação, apresentou valores no intervalo
64-68 dB(A), com duas regiões de sombra acústica imediatamente após o muro, com valores no intervalo 5660 dB(A). Para a mesma área, no mapa a 10,5 m do solo (Figura 10B), percebe-se que o som não encontrou
mais o muro como barreira, se propagando de maneira uniforme e penetrando com maior intensidade no vão
entre os edifícios (Ponto D).
(A)

(B)

Figura 10 - Detalhe dos mapas acústicos para a situação de alto gabarito nas alturas de: (A) 1,5 m do solo e (B) 10,5 m do solo, no
Receptor 8.

A Figura 11 apresenta o detalhe do mapa de ruído para a situação de alto gabarito nas alturas de 1,5 m
do solo (Figura 11A) e 10,5m do solo (Figura 11B), no Receptor 6 indicado nas Figuras 8B e 9B.
(A)

(B)

Figura 11 - Detalhe dos mapas acústicos para situação de alto gabarito nas alturas de: (A) 1,5 m do solo e (B) 10,5 m do solo, no
Receptor 6.
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O vazio urbano promove a propagação sonora para áreas mais distantes da via. No entanto, na altura
de 1,5 m (Figura 11A) percebe-se que as fachadas dos edifícios e os muros funcionaram como barreiras
acústicas confinando tal propagação. Esse confinamento ocorre com menor intensidade a 10,5 m do solo, e
este comportamento se deve a propagação do som após sua emissão. Como se observa na Figura 11B, o nível
de pressão sonora nesta área do mapa recebe uma maior contribuição do som propagado pela via, estendendo
o limite superior da área com Leq 68-72 dB(A) de 22 m na Figura 11A para 32 m na Figura 11B.

5. CONCLUSÕES
Este artigo tratou da temática do ruído no ambiente urbano e a influência do gabarito das edificações na sua
propagação. As simulações e análises realizadas permitiram concluir que, no cenário de baixo gabarito, a
propagação no sentido horizontal se deu com maior abrangência que no de alto gabarito, no qual os edifícios
constituíram-se em barreiras acústicas, com as suas fachadas promovendo múltiplas reflexões e configurando
efeito de reverberação urbana.
Considerando um mapa acústico na altura de 1,5 m, ou seja, em nível dos pedestres, ocorreu redução
dos níveis de pressão sonora, quando se passou da situação de baixo para alto gabarito. Observou-se que para
dois pontos distantes de 120 m da via, os valores superiores do intervalo decresceram de 16 dB(A) e 20
dB(A), passando de 48-52 dB(A) para 32-36 dB(A) e de 52-56 dB(A) para 32-36 dB(A). Essa observação
leva a conclusão de que a construção de edifícios com alto gabarito nas margens de vias com intenso tráfego
veicular é efetiva para a redução dos níveis sonoros nos interiores das quadras.
Destaca-se que as fachadas dos edifícios de alto gabarito voltadas para a via, quando verificado o
efeito da reverberação, foram submetidas a níveis de pressão sonora 1dB(A) superiores à situação de baixo
gabarito, devendo ser considerado o dimensionamento de suas proteções acústicas, tais como, esquadrias
acústicas, características de materiais, formas e recuos das fachadas.
Percebendo a relação entre as características e forma das edificações e a propagação do som a partir de
seu ponto de emissão, pode-se realizar um planejamento urbano que influencie na concepção de novos
projetos em áreas urbanas densamente ocupadas.
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RESUMO

O desenvolvimento urbano foi acompanhado pelo crescimento acelerado das cidades e aumento da
circulação de veículos automotores, causando maiores níveis de poluição sonora. Em meio a esse contexto,
surgem as ferramentas para o controle do ruído urbano que permitem representar, através dos mapas
acústicos, os níveis sonoros resultantes em determinada área. Nesse estudo, foram realizados mapas
acústicos no software SoundPLAN®, no entanto a coleta de dados é realizada em pontos estratégicos da área
em estudo, não abrangendo todas as vias. Em decorrência disso, desenvolveu-se uma análise estatística dos
dados de volume de tráfego das variáveis envolvidas para caracterizar o perfil estatístico do ruído da área das
vias locais, de forma confiável e precisa. Assim, esse trabalho objetiva avaliar estatisticamente o ruído
urbano e suas variáveis de vias locais no bairro Capim Macio, em Natal/ RN, a partir dos dados obtidos em
14 medições em campo. Como resultado, avaliou-se estatisticamente e acusticamente as variáveis que
influenciam no ruído urbano, por meio de mapeamento sonoro, correlações estatísticas e teste de hipóteses.
Verificou-se que dados de volume de tráfego podem ser significativos para estabelecer um valor médio
representativo, no qual a simulação com dados reais e as medidas em campo real possuem diferença de
níveis de pressão sonora menor que 2 dB, aferindo assim o modelo para ambos casos. Para os valores
simulados máximos com a média, obteve-se diferença de 4.6dB, o qual ainda o torna um valor
representativo. No caso entre os valores mínimos e médios, não obteve-se uma boa correlação, no entanto
mostram que o cenário acústico considerado representa a situação de maior gravidade. Assim, foram
encontrados dados médios representativos com a simulação real e com dados coletados em campo.
Palavras-chave: ruído urbano, mapeamento sonoro, tráfego, analise estatística.

ABSTRACT

Urban development was accompanied by the accelerated growth of cities and increased circulation of
vehicle, causing higher levels of noise pollution. In this context, the tools for the control of urban noise
appear that allow to represent, through acoustic maps, the resulting sound levels in a certain area. In this
study, acoustic maps were made in SoundPLAN® software, however, data collected is performed at strategic
points in the study area, not covering all pathways. As a result, a statistical analysis of the traffic volume data
of the variables involved was developed to characterize the statistical profile of the noise of the local area, in
a reliable and precise way. Thus, this work aims to statistically evaluate the urban noise and its local path
variables in the Capim Macio neighborhood, in Natal / RN, based on data obtained from 14 field
measurements. As a result, the variables influencing urban noise were evaluated statistically and
acoustically, through sound mapping, statistical correlations and hypothesis testing. It was verified that
traffic volume data can be significant to establish a representative average value, there is no simulation with
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real data and as measurements in real field, with differences in sound pressure levels lower than 2 dB, as a
model for both Cases. For the maximum simulated values with a mean, we obtained a difference of 4.6dB,
which is still a representative value. In the case between the minimum and average values, a good correlation
was not obtained, however, more than the acoustic scenario considered represents a situation of greater
gravity. Thus, representative mean data were found with the real simulation and data collected in the field.
Keywords: urban noise, acoustic mapping, traffic, statistical analysis.

1. INTRODUÇÃO
O ruído ambiental, também denominado ruído urbano, é decorrente da combinação entre as
diferentes fontes sonoras, a exemplo do ruído proveniente de fábricas e veículos automotivos (BRÜEL &
KJÆR, 2000). Kessler (1982) apresenta quatro categorias de fontes sonoras existentes no espaço urbano, que
constituem o ruído ambiental: transporte (aéreo, rodoviário e ferroviário), indústria, construção civil e o
doméstico. Além dessas, Berglund et al. (1999), acrescentam o ruído proveniente do comércio e serviço,
atividades militares e de lazer.
Dentre as fontes sonoras atuantes no espaço urbano, a que mais incomoda a população é o ruído de
tráfego, gerado, especialmente pelos veículos automotivos, sejam estes leves ou pesados (OUIS, 2001).
Contudo, Niemeyer (2007) afirma que os veículos leves, embora, individualmente, menos ruidosos que os
veículos de grande porte, são, em conjunto, a maior fonte de ruído urbano.
Diante disso, afirma-se que o ruído gerado pelos veículos de pequeno porte provém,
predominantemente, dos componentes veiculares: motor, escape, pneus e admissão do ar. No entanto, o atrito
do pneu com a estrada é responsável pela maior emissão do ruído veicular (HANSON et al., 2004)
Segundo Villaça (2001), o crescimento das cidades é altamente influenciado pelas vias – rodovias e
ferrovias – regionais, no qual parece haver íntima relação entre as vias regionais de transporte e o tamanho
físico das cidades. O sistema de circulação é um elemento essencial na mobilização da força de trabalho,
considerando-se a separação física entre os locais de moradia, trabalho, e de realização de atividades
necessárias à reprodução.
A expansão das cidades provocou o rápido crescimento no número dos veículos e,
consequentemente, o aumento de reclamações e denúncias por parte da população em relação ao ruído
gerado nas cidades, tanto no âmbito internacional quanto nacional. Nesse sentido, foram desenvolvidos
sistemas de gestão urbana com o intuito de detectar fontes de poluição sonora e estabelecer estratégias de
controle e redução do ruído (SIMÓN et al., 2008).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição sonora está em segundo lugar no
ranking das poluições que causam maior impacto à população, perdendo apenas para a poluição do ar
(WHO, 2016). Entretanto, em virtude da sua dificuldade de percepção e aceitação imediata de seus efeitos,
ela é apresenta grande perigo, podendo interferir na saúde da população. Sendo uma ação psicológica, a
influência do ruído afeta as pessoas de maneiras diferentes. Conforme Silva (2005), um indivíduo normal
precisa dispensar mais ou menos 20% de energia extra para efetuar uma tarefa, sob efeito de um ruído
perturbador intenso.
Para avaliação e gestão do ruído ambiental, surgem as ferramentas de análise acústica do espaço
urbano, a exemplo do mapeamento e predição sonora. O mapeamento acústico refere-se a uma ferramenta de
análise sonora do espaço urbano adequada ao estudo da poluição sonora, pois permite a localização dos
principais pontos críticos de ruído de uma determinada área e tem como objetivo principal o controle, a
melhoria e a preservação da qualidade sonora urbana (GARAVELLI et al., 2010). Ao avaliar uma possível
solução nesse sentido, a fim de minimizar os efeitos da poluição sonora, Ventura et al (2008, p.3), definem:
O mapeamento sonoro é uma ferramenta fundamental para o estudo do ruído
ambiental. Baseado no levantamento dos níveis de ruído de uma cidade, através da
medição ou através do uso de método predicional, o mapa acústico, nada mais é do
que a representação de curvas isofônicas (similar às curvas topográficas dos mapas
convencionais) - pontos de ruído com a mesma intensidade - de certa área
geográfica. Os diversos níveis de intensidade sonora são separados por zonas com
cores padronizadas em trechos de 5 dB.

Para que os softwares computacionais gerem os mapas sonoros, é necessário que seja informada uma
série de vários dados referentes à área do estudo: parâmetros morfológicos, de tráfego e acústicos. Os

156

parâmetros de tráfego são obtidos através da contagem do volume do tráfego, classificando-os em veículos
leves e pesados. Os parâmetros acústicos, por sua vez, também obtidos por meio de medições em campo, são
usados para calibrar o modelo, isto é, comparar os valores medidos em campo com os cálculos gerados pelo
programa.
A representação do cenário sonoro urbano é constituída por variáveis quantitativas e qualitativas.
Dentre as variáveis quantitativas destacam-se os parâmetros de tráfego (contagem dos veículos) e os
parâmetros acústicos (níveis de pressão sonora). Os parâmetros morfológicos, por sua vez, (a exemplo da
topografia, hierarquia das vias, tipo de recobrimento do solo, áreas verdes e gabarito das edificações)
representam as variáveis qualitativas. As variáveis quantificadas auxiliam na etapa de calibração do modelo,
ao mesmo tempo em que qualitativamente realizam-se as análises a partir da leitura visual dos dados
gerados.
O conhecimento dos volumes veiculares incidentes na área objeto de estudo é informação
preponderante para o estabelecimento de um diagnóstico da situação de tráfego e para a formulação de
alternativas de melhorias ambientais, seja no combate à poluição sonora ou relacionada a outras vertentes.
Em cada cidade se materializa um sistema espacial complexo, compreendendo uma montagem
interdependente de áreas funcionais, sejam privadas ou públicas. Essa demanda de informações representa,
para o setor de pesquisas de campo, picos de trabalho que se traduzem em demoras na prestação dos serviços
com consequentes prejuízos no desenvolvimento dos projetos. Tais regras dizem respeito a resultados com
grau de confiança de 95%, isto é, a probabilidade de que os erros sejam reais é de 95%.
Para realizar a pesquisa foram coletados diversos dados estatísticos, entre eles a média aritmética, a
mediana, o coeficiente de variância, o desvio padrão e o nível de significância.
A média aritmética é a soma dos valores observados, dividida pelo número de observações.
Conforme Ulysses Filho (1999), a medida que o tamanho da amostra aumenta, há maiores chances de
aparecer um valor extremo e deslocar a média em sua direção.
Segundo Díaz e Lopez (2007), a mediana é o valor central que divide a distribuição em duas partes
iguais, ficando 50% dos valores posicionados abaixo da mediana e os outros 50% acima dela. Portanto, a
mediana é uma medida baseada na ordenação dos dados.
Trata-se de desvio padrão a raiz quadrada da variância populacional, de modo a ser uma medida de
dispersão que seja um número não negativo e que use a mesma unidade de medida dos dados fornecidos
(DÍAZ; LOPEZ, 2007).

2. OBJETIVO
Validar estatisticamente dados de volume de tráfego veicular e níveis de pressão sonora para mapeamento
acústico de vias locais, a partir de 14 medições em campo de uma parcela do bairro Capim Macio, inserido
na cidade de Natal/ RN.

3. MÉTODO
O bairro Capim Macio, localizado na Zona Sul da cidade de Natal/ RN, é predominantemente constituído por
edificações voltadas ao uso residencial. Seu traçado viário é marcado pela presença de vias com grande fluxo
de veículos, a exemplo da Av. Roberto Freire (Figura 1).
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(A)

(B)

Figura 1 – Localização da área de estudo, Brasil e RN (A); Bairro Capim Macio com demarcação da área de estudo (B).

Para avaliar estatisticamente o volume do tráfego e identificar se é possível estabelecer um valor
padrão para as vias locais, delimitou-se, inicialmente, uma área objeto de estudo e estabeleceu os critérios
para a realização das simulações. Dessa forma, o bairro Capim Macio foi fragmentado em quatro zonas com
pontos de medição, sendo instituída apenas uma para a análise de mapeamento acústico. Em relação aos
dados coletados foram avaliados os seguintes cenários:
 Dados reais: valores coletados em campo;
 Simulação com os valores reais: representação sonora com os valores de tráfego coletados em campo;
 Simulação com os valores médios: as vias locais foram representadas pela média do volume veicular
obtido na cidade de Natal/ RN1 (matutino: 113 veículos leves e 11 pesados; vespertino: 85 veículos leves
e 5 pesados);
 Simulação com os valores mínimos: as vias locais foram representadas pelo dado obtido na via de menor
volume diário na cidade de Natal/ RN (matutino e vespertino: 6 veículos leves e 1 pesado);
 Simulação com os valores máximos: as vias locais foram representadas pelo dado obtido na via de maior
volume diário na cidade de Natal/ RN (matutino: 556 veículos leves e 1 pesado; vespertino: 717 veículos
leves e 10 pesados);

3.1. Método do mapeamento sonoro
Para avaliar os níveis de pressão sonora na área em estudo, foram coletados em campo os níveis sonoros e a
contagem dos veículos. Posteriormente, foram elaborados os mapas sonoros da área no software acústico
SoundPLAN®, versão 7.1, disponibilizado pelo Laboratório de Conforto Ambiental da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN).
O medidor utilizado para os registros/medições da pressão sonora foi o Medidor de Nível Sonoro da
marca 01dB, modelo SOLO SLM, Tipo 2. O equipamento possui recursos de medição de nível de pressão
sonora equivalentes (LAeq), conforme a IEC 60804, medições paralelas de nível de pressão sonora (com 1
ponderação temporal): Start / Stop, 30-140 dBA em um único range. Possui ainda filtro de bandas de oitavas
(1/1) em tempo real (16Hz-16kHz) - média, mínimo, máximo, e filtro de bandas de oitavas (1/3) em tempo
real (12,5Hz-20kHz) - média, mínimo, máximo.
Seguindo as recomendações expostas na NBR 10151(2000), posicionou-se o medidor de nível
sonoro a 1,2m do chão e a 2m das edificações. Nos canteiros, o aparelho foi posicionado no seu alinhamento
para captar o ruído nos dois sentidos da via. Já nas calçadas foi colocado perpendicularmente à via. As
medições foram realizadas sempre nas áreas entre os semáforos para evitar a aceleração ou desaceleração dos
veículos.
Foram registrados os dados de LAeq - Nível de Pressão Sonoro Equivalente (frequência em bandas
de oitava). Os níveis de pressão sonoras foram medidos na escala A, expressa em dB (A) e utilizou-se a
indicação de resposta lenta do medidor, conforme as Normas Técnicas adotadas. O equipamento está aferido
dentro dos padrões requeridos para o ensaio, em função do Certificado de Calibração e tempo de aquisição
do mesmo.
1

Foram coletados dados aleatórios em 89 vias locais da cidade de Natal/ RN.
158

3.2. Método da análise estatística
Com o objetivo de realizar a exequibilidade da pesquisa, foram definidas as unidades e variáveis envolvidas
diretamente nos mapeamentos sonoros.
UNIDADES:
 Unidade populacional: rua, inserida no extrato do bairro Capim Macio, em Natal/RN;
 Quantidade de unidades populacionais: 14 vias;
 Unidade amostral: rua, inserida no extrato do bairro Capim Macio, em Natal/RN;
 Quantidade de unidade amostral: 14 vias;
 Unidade de observação: rua, inserida no extrato do bairro Capim Macio, em Natal/RN.
VARIÁVEIS QUANTITATIVAS:
As variáveis quantitativas, juntamente com os dados coletados, o método e a categoria, estão descritas na
Tabela 1.
Tabela 1 – Representação das variáveis quantitativas

Variável quantitativa

Dados coletados

Método

Nível de pressão sonora Nível de pressão sonora
equivalente. Medições: 10
minutos por ponto por turno
Contagem do tráfego (veículos
Volume do tráfego e
velocidade dos veículos leves e pesados)
Largura da via
Comprimento da via

Largura da via de tráfego,
excetuando-se os canteiros
Comprimento da extensão da
via

Categoria

Pesquisa de campo, por meio Valor do NPS
de medições
coletado in loco
Pesquisa de campo com
auxílio de contadores
manuais e radares
Mapa Natal

Leves Pesados

Mapa Natal

Valor do
comprimento

Valor da largura

VARIÁVEIS QUALITATIVAS:
As variáveis qualitativas, juntamente com os dados coletados, o método e a categoria, estão descritas na
Tabela 2.
Tabela 2 – Representação das variáveis qualitativas

Variável qualitativa

Dados coletados

Método

Categorias

Topografia

Mapa georreferenciado das Pesquisa
curvas de nível do municipio documental
de Natal

Recobrimento do solo

Características da via quanto Pesquisa de campo, por Asfáltico,
ao recobrimento do solo, meio de observações
paralelepípedo
categorizando em asfalto,
solo natural
paralelepípedo e solo natural

Áreas verdes

Localização das áreas verdes Pesquisa bibliográfica e de
pertencentes à área objeto de campo, por meio de
estudo
observações

Gabarito das
edificações

Altura
das
edificações Pesquisa de campo, por Separado por
pertencentes ao bairro objeto meio de observações e cada numero de
de estudo
anotações
pavimentos
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Alta, média e
baixa

Densa e
não densa

5

Largura das vias e
presença de canteiro

Largura de todas as vias Pesquisa de campo, por Exatamente a
pertencentes a área objeto de meio de observações e largura da via
estudo, com demarcação dos anotações
canteiros

Para o estudo, foi utilizado o coeficiente de variação expressa o desvio padrão como porcentagem do
valor da média. Esse coeficiente permite evitar problemas de comparações entre distribuições, pois elimina a
dimensionalidade das variáveis e tem em conta a proporção existente entre as médias e o desvio padrão
(DÍAZ; LOPEZ, 2007).
Nos modelos de probabilidades para contagens, quando apresentamos uma medida de tendência
central para representar um conjunto de dados, buscamos a variabilidade ou dispersão dos dados que é o
modo como os dados se posicionam ao redor do ponto central. Para os métodos estatísticos, a medida de
dispersão é de fundamental importância, pois a necessidade do uso da estatística é devida a existência de
variabilidade nos dados observados.
Utilizou-se o programa IBM SPSS Statistics versão 20, com o auxilio do banco de dados, para
realizar análises estatísticas inferenciais dos testes de hipótese. Para o objetivo da análise estatística, isto é,
comparar as médias do ruído dos dados reais com os dados simulados nas vias pesquisadas de Natal, foi
utilizado o t Student, que usa conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula, testando assim as
hipóteses científicas nula (H0) e alternativa (HA) abaixo descriminadas. Estas hipóteses foram transformadas
em hipóteses estatísticas: H0: µGrupoA = µGrupoB. Utilizando um nível de significância de 0,05 (α=5%).
Essa hipótese de nulidade é rejeitada caso o valor-p seja inferior a 5%.
H0: Não existe diferença entre as médias do fluxo para os dados reais comparados com os dados
estimados;
 HA: Existe diferença entre as médias do fluxo para os dados reais comparados com os dados estimados.


De acordo com o coeficiente de variação, pode-se afirmar que os dados relativos ao turno do dia, o
fluxo de valor máximo tráfego são mais homogêneos que os demais dados, ou seja, tem uma menor
variabilidade em relação à média. Já para o turno da tarde, conforme o coeficiente de variação, pode-se
ratificar que os dados relativos ao fluxo real são mais homogêneos que os demais dados, ou seja, tem uma
menor variabilidade em relação à média.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Estatística de correlações
Para que o software SoundPLAN® elabore os mapas sonoros é necessário que seja informada uma série de
dados referentes à área objeto de estudo, em especial os de natureza de tráfego e acústica. Sendo assim,
foram coletados os dados de tráfego (volume de veículos leves e pesados) e os dados acústicos (níveis de
pressão sonora), nos períodos matutino e vespertino, nas 14 vias analisadas (Tabela 3).
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Tabela 3 – Dados de tráfego e acústico coletados em campo

Nas análises estatísticas, de acordo com os objetivos, foram encontradas as correlações entre as
variáveis citadas na tabela 1.
O gráfico de dispersão da Figura 2 mostra que estatisticamente existe correlação significante entre
volumes veicular e tipologia viária, nos quais segue-se um padrão entre vias próximas e grupos de vias
criados conforme características semelhantes. Com os dados obtidos, foi gerada a correlação, com o intuito
de testar a hipótese de que o mapeamento de ruído possui alta correlação com os dados coletados das vias.
Para isso foram relacionados os dados de comprimento da via e fluxo veicular, obtendo-se correlação fraca
positiva.

Figura 2 - Correlação entre comprimento da via e Fluxo veicular diurno

Já para a largura e fluxo veicular, observou-se uma correlação moderada positiva, sendo a largura da
via ainda mais positiva do que o comprimento da via, se correlacionado com o fluxo veicular. No qual o
gráfico demonstra a íntima relação que ocorre quando há aumento da largura da via, ocorre também o
aumento do fluxo veicular, tornando a via mais atrativa (Figura 3).
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Figura 3 - Correlação entre largura da via e Fluxo veicular diurno

Para analisar as correlações (parâmetro r), tomou-se como base os parâmetros estabelecidos por
Ulysses Filho (1999) (Tabela 4). A partir dos dados obtidos, foi traçada uma tabela com as correlações entre
todas as variáveis analisadas (tabela 5).
Tabela 4 – Níveis de correlações (FILHO, 1999)

Valor de r
r=1 ou r=-1

r > 0,75
0,5 < r < 0,75
r < 0,5
R= 0

classificação
Perfeita
(positiva
ou
negativamente)
Forte
Média
Fraca
Inexistente

Tabela 5 – Correlações entre variáveis

Para o meio urbano a diferença ideal entre os dados medidos e simulados, segundo Licitra e
Memoli (2008), deve possuir desvio padrão máximo de 4,6dB(A) para mais ou para menos, para ter 95% de
confiabilidade. Entretanto, a pesquisa desenvolvida por Simón et al. (2008) obteve desvio de ±2dB(A) em
95% de pontos medidos. Assim, foram realizadas comparações apresentadas nos testes de hipóteses (Tabela
6).
Na tabela 6, percebe-se que a simulação com dados reais e as medidas em campo real possuem
diferença de níveis de pressão sonora menor que 2 dB, aferindo assim o modelo para ambos casos (2dB e
4.6dB). Considerando que o ruído torna-se mais prejudicial nos maiores níveis de pressão sonora, o fato dos
dados não estarem correlacionados entre os valores mínimo e médio, e sim correlacionados entre o médio e o
máximo, mostram que o cenário acústico considerado representa a situação de maior gravidade, podendo ser
considerado um período de pico.
Tabela 6 – Valores resultantes nos testes de hipóteses

Ruído - Tarde

Real

Simulada

Mínimo

Médio

Máximo

Real
Simulada

≤2dB

Mínimo

≤4,6dB

≤4,6dB

Médio

≤4,6dB

≤4,6dB

Não (>4,6dB)

Não (≥4,6dB)

Não (≥4,6dB)

Não (≥4,6dB)

Máximo

≤4,6dB

4.2. Mapeamento acústico em vias locais
Os dados coletados foram inseridos no programa SoundPLAN, e foi gerado dados de receptores pontuais
(SPS), mapeamento sonoro da área para o ano de 2016. Os dados de receptores pontuais (SPS) foram
gerados no programa SoundPLAN nos mesmos pontos nos quais se realizou medições dos níveis de pressão
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sonora simulados. Já o mapeamento acústico (figura 04) foi realizado para os 4 cenários descritos no método.
Na aferição da modelagem realizada, foi comprovado que os resultados obtidos por meio dos cálculos
horários nos pontos de medição, desenvolvidos pelo software SoundPLAN, refletem a situação encontrada in
loco a respeito do ambiente acústico. Desta forma, identificou-se que os dados obtidos com a simulação para
o mapeamento sonoro estavam próximos do comportamento que se observa na situação real.
Supondo que a área pode possuir baixo tráfego, foi realizada, inicialmente, a simulação com os
dados de tráfego com valores mínimos nas ruas locais (Figura 4a). Observa-se que os níveis sonoros variam
em até 50dB(A) na maior parcela da área, tendo aumento considerável, atingindo 77dB(A), nas proximidades
da Av. Roberto freire, no qual em todos os cenários, esta avenida possui níveis de pressão sonora sempre
iguais nas simulações e medições em campo de sua calçada.
Levando em consideração que a área possui vias locais com alto fluxo viário, realizou-se a simulação
considerando maiores valores de níveis de pressão sonora (Figura 4d), no entanto não tão diferentes do
cenário simulado real (figura 4c). Os níveis de pressão sonora encontrados nessa situação atingem,
aproximadamente, 70dB(A) na maior parcela do bairro.
Buscando um valor representativo de dado único de entrada de volume viário, foi realizada a média
dos dados viários coletados em campo e, em seguida, inseridos na simulação (figura 4b). O resultado
demonstra semelhança entre as curvas de níveis de pressão sonora do cenário simulado com o cenário real
(figura 4c).
Vale ressaltar que em todas as simulações analisadas, a Av. Roberto Freire e seu entorno imediato
mantiveram-se com o mesmo nível de pressão sonora, tanto visivelmente nos mapas, quanto em dados nela
aferidos.

(A) Tráfego mínimo

(B) Tráfego médio
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(C) Tráfego simulado real

(D) Tráfego máximo

Figura 4 – Mapas acústicos

5. CONCLUSÕES
Esta pesquisa constatou que os dados médios da variável ruído podem ser representativos estatisticamente
em determinadas áreas que possuem diversidade de fluxo veicular comparando-se aos dados simulados reais.
No entanto, em áreas que se comportam de forma homogênea, somente com baixo fluxo ou apenas com
elevado fluxo de veículos, há um cenário acústico estatisticamente diferente e não representativo.
Considerando que o ruído é mais prejudicial nos maiores níveis de pressão sonora, conclui-se que os
resultados encontrados, apesar de não estarem correlacionados entre os valores mínimo e médio, representam
a situação de maior intensidade sonora.
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RESUMO

Para que o músico desfrute de uma experiência satisfatória no ambiente de sua prática musical, um projeto
acústico específico é essencial. Em um contexto onde cada vez mais um mesmo ambiente é utilizado para
usos que requerem projetos acústicos distintos, salas multiuso vêm sendo utilizadas para a prática musical,
sem que haja uma adequação acústica das mesmas. Partindo do pressuposto de que essas não se encontram
adequadas à prática musical, esse trabalho se dedicou a caracterizar o ambiente acústico de uma sala
multiuso através de ensaios experimentais e simulação computacional a fim de simular alternativas que
possam adequá-las ao uso. O objetivo principal foi demonstrar a contribuição da simulação computacional
acústica na possibilidade de adaptação de salas de aula multiuso existentes para o ensino e prática musical.
Os principais parâmetros acústicos (TR, EDT, C 80, D50, STI) da sala foram obtidos experimentalmente,
posteriormente tratados, analisados e comparados com os valores indicados pela literatura para a prática
musical. Os valores obtidos não se encontravam dentro dos limites indicados. Para testar diferentes
alternativas fazendo uso da simulação computacional, foi necessário antes desenvolver um modelo
computacional fiel ao modelo real, cuja diferença entre eles deveria estar dentro do limiar diferencial (JND),
de acordo com a norma ISO 3382: 2009. Após resultar em um modelo computacional fiel ao modelo real da
sala, diferentes alternativas de soluções foram testadas a fim de obter um modelo que adequasse a sala à
prática musical. O modelo considerado mais adequado foi apresentado, indicando as especificações
necessárias para a adaptação da sala. A simulação computacional possibilitou criar um modelo
computacional para a sala, fiel ao real, flexível a testes de diferentes combinações de modelos adaptados da
sala, não só para a prática musical, como para futuros usos que possam vir a serem dados a ela, considerando
que com esse modelo pode se testar diferentes possibilidades de inserção e/ou remoção de materiais
acústicos.
Palavras-chave: acústica de salas, prática musical, qualidade acústica, adequação acústica, simulação
computacional.

ABSTRACT

For the musician enjoy a satisfactory experience in your musical practice environment, a specific acoustic
design is essential. In a context where increasingly the same environment is used for uses that require
separate multipurpose rooms acoustic designs have been used for musical practice, without a fitness
acoustics. On the assumption that these rooms need to go through a study and subsequent adaptation to avoid
damaging the musical practice, this work is devoted to characterize the acoustic environment of a
multipurpose room through experimental tests and computer simulation in order to simulate alternatives that
may suit them to use. The main objective was to demonstrate the contribution of computational acoustics
simulation on possibility of adapting existing multipurpose classrooms for teaching and musical practice.
The main acoustic parameters (RT, EDT, C80, D50, STI) of the room were obtained experimentally, further
processed, analyzed and compared with the values indicated by the literature for the musical practice. The
values obtained were not within the limits indicated. To test different alternatives making use of computer
simulation, was necessary before developing a computational model faithful to the real model, whose
difference between them should be within the just noticeable difference (JND), according to ISO 3382:2009.
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After working in a computational model faithful to the real model, different alternative solutions were tested
in order to obtain a model that suited the music practice room. The model considered best suited was
presented, indicating the specifications required for the adaptation of the room. The computer simulation
made it possible to create a computational model for the room, faithful to the real, flexible testing different
combinations of models adapted the room not only for musical practice, as for future uses that may be given
to it, whereas with this model can test different possibilities of insertion and/or removal of acoustic materials.
Keywords: room acoustics, musical practice, acoustic quality, adequacy acoustics, computer simulation.

1. INTRODUÇÃO
A experiência satisfatória do usuário em um determinado ambiente está associada a diversos fatores,
objetivos e subjetivos. No que diz respeito ao ambiente adequado ao ensino e prática musical, além dos
requisitos mínimos de projeto (como conforto térmico, lumínico, ergonômico, acessibilidade), um projeto
acústico específico é essencial para a performance do músico. Rocha (2012) afirma que a experiência da
música não pode ser separada da acústica do espaço na qual ela é executada, isso tanto no ensaio e
aprendizagem, quanto na apresentação.
O aparente descaso com a funcionalidade do espaço tem resultado em projetos cada vez mais
multifuncionais, o que pode vir a prejudicar a sonoridade e a qualidade da performance artística. As mesmas
salas utilizadas para a palavra falada cada vez mais têm abrigado também a prática musical, porém essas
atividades exigem requisitos acústicos distintos (TAKAHASHI, 2010).
Em agosto de 2008, o Governo Federal aprovou a Lei nº 11.769, que torna obrigatória o ensino de
música na componente curricular de artes, já antes obrigatória pela Lei nº 9.394, na educação básica. A
mesma lei estabeleceu o prazo de 3 anos letivos, a contar daquela data, para que os sistemas de ensino se
adaptassem a tal exigência. Com a aprovação da lei, muitas escolas têm adaptado salas de aula convencional,
onde a fala é a principal atividade, para as atividades de ensino e prática de música, tendo em vista que a
maioria das escolas não dispunha de um ambiente próprio para tal atividade. Muitas vezes, a adaptação das
salas é quase nula, sem levar em conta os requisitos de condicionamento acústico necessários para a
execução da atividade musical.
No caso de edificações existentes, é preciso indicar soluções práticas e adaptáveis para que o ambiente
seja adequado à atividade ao qual se destina. Em se tratando da nova legislação imposta às escolas de ensino
básico, poucas conseguiriam dispor de um novo ambiente projetado e construído para esse fim, de forma que
se torna essencial conhecer estratégias de reformas e adaptações adequadas para o uso.
De modo geral, para avaliar o desempenho acústico de salas são usados os parâmetros de ruído de
fundo e tempo de reverberação. O método tradicional para a medição do tempo de reverberação baseia-se na
medida do decaimento do som no ambiente a partir da interrupção de um sinal sonoro (ruído branco ou rosa)
emitido por uma fonte. Um método mais recente para avaliar as propriedades acústicas de uma sala baseia-se
no princípio da resposta de um sistema a um impulso sonoro. A técnica impulsiva permite, além do cálculo
do tempo de reverberação, o cálculo de outros parâmetros acústicos (OLIVEIRA, 2006).
Outro método de caracterizar o ambiente acústico de uma sala é por meio de simulação
computacional. De acordo com Gade (2007), a simulação computacional leva em consideração a geometria e
a distribuição dos materiais em um ambiente, bem como a posição real da fonte e do receptor. Como
resultado, é possível predizer os valores para diversos parâmetros acústicos importantes e, ainda, a geração
de amostras de áudio do som produzido naquele ambiente para julgamentos subjetivos.
A simulação acústica de salas vem ganhando cada vez mais importância e aplicações, devido às
interfaces cada vez mais amigáveis com as quais tem sido desenvolvidos os programas computacionais e,
ainda, a maior precisão nos resultados encontrados. Além disso, a possibilidade também de se realizarem
diversas modelagens com rapidez podendo ainda ser alteradas as dimensões e geometrias das salas, bem
como as propriedades acústicas dos materiais que compõem as salas possibilitando simular diferentes
campos acústicos e prever os parâmetros acústicos envolvidos com a qualidade acústica a qual se destina
aquela sala (VÖRLANDER, 2008).
Um round robin1 organizado por Vörlander (1995, apud MARROS, 2011, pg. 49) em 1995 testou 14
diferentes programas computacionais de simulação acústica para um mesmo auditório. O Odeon, software,
que foi utilizado neste trabalho, estava entre os três programas que obtiveram melhores resultados. Trata de
um software de simulação acústica que se baseia nos princípios da acústica geométrica, na teoria do traçado
de raios, termo que vem originalmente da física ótica, que analisa a distribuição do campo acústico de uma
1

Teste de comparação onde um participante enfrenta todos os outros participantes o mesmo número de vezes.
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sala através da propagação dos raios sonoros (SVENSSON, 2008).
Para que um modelo computacional se aproxime o mais próximo possível do modelo real de uma sala
a ser simulada, o ideal é comparar os dados obtidos experimentalmente com os dados obtidos por meio de
simulação computacional. O critério que mensura a diferença aceitável entre o modelo computacional e
modelo real recebe o nome de diferença apenas perceptível ("just noticeable difference", JND), ou limiar
diferencial. Christensen e Koutsouris (2013) observam que o JND fornece uma boa sugestão quanto à
precisão desejável em uma simulação computacional. Se a diferença entre o "real" (medido
experimentalmente com precisão) e o parâmetro acústico simulado é menor do que o JND, então não há
diferença perceptível e o resultado da simulação é tão bom quanto deveria ser. A ISO 3382:2009 e o manual
do Odeon fornecem valores de JND para alguns parâmetros de avaliação da qualidade acústica, compilados
na Tabela 1.
Dos parâmetros acústicos apresentados, além do Tempo de Reverberação (TR), considerado o
parâmetro acústico mais importante no estudo de espaços internos – é o tempo, em segundos, em que um
som se apresenta audível em um ambiente –, dois deles são considerados de maior importância para a
música: Tempo de Decaimento Inicial, ou EDT, e Clareza, ou C 80.
O EDT, também apresentado em segundos, pode ser considerado subjetivamente mais importante do
que o TR, pois é o parâmetro que descreve a percepção do tempo de reverberação pelo ouvido humano. Já
C80, apresentada em decibels, representa o grau de clareza com que uma música tocada em uma sala é ouvida.
É o parâmetro acústico que demonstra o quão limpo e preciso um som se apresenta na sala. Quando C80 não
está adequada, o som se apresenta confuso.
Tabela 1 - Parâmetros acústicos do ambiente e seu respectivo JND. (ISO 3382, 2009; CHRISTENSEN E KOUTSOURIS, 2013)
Aspecto subjetivo
Reverberação
Percepção da reverberação
Clareza
Definição
Tempo Central
Percepção da audibilidade

Parâmetro objetivo
TR (s)
EDT (s)
C80 (dB)
D50 (%)
Ts (ms)
G (dB)

Frequência média (Hz)
500 a 1000
500 a 1000
500 a 1000
500 a 1000
500 a 1000
500 a 1000

JND
5%
5%
1 dB
5%
10 ms
1 dB

No que diz respeito à qualidade de salas para a prática musical, diversos autores como Rigden (1985),
Beranek (1962, 2004), Egan (1998), Barron (1993) Mehta, Johnson e Rocafort (1999) e Hidaka e Beranek
(2000) tem publicado estudos onde avaliam parâmetros, objetivos e subjetivos, associados à prática musical,
buscando junto a músicos experientes e/ou maestros de música critérios que possam ser estabelecidos para
garantir um espaço adequado a prática, especialmente no que diz respeito a grandes salas de concerto –
volumes superiores a 2000 m³. Em publicação mais recente, Vergara, Marros e Paul (2017) apresentam
dados de sua pesquisa realizada em pequenas salas – menor do que 300 m³ – de prática e ensino de música,
comparando os dados obtidos nas salas com a opinião dos músicos que as utilizam e também com os valores
indicados como adequados pela literatura.

2. OBJETIVO
O objetivo desse artigo é demonstrar a contribuição da simulação computacional acústica na possibilidade de
adaptação de salas de aula multiuso existentes para o ensino e prática musical.

3. MÉTODO
O método deste trabalho foi organizado nas seguintes etapas:
1. Ensaios Experimentais;
2. Simulação Computacional.

3.1. Ensaios experimentais
A sala aqui caracterizada é uma das três salas de aulas artísticas de uma instituição de ensino médio e
superior, localizada em Florianópolis, Santa Catarina. Apesar de cada uma das salas receberem um nome que
supostamente indicam seu uso – Sala de Música, Sala de Artes Visuais e Sala de Teatro – todas as três são
utilizadas pelo ensino e prática musical, atualmente maior demanda da coordenadoria artística desta
instituição. Os usos voltados à música são requeridos pelo Curso Básico de Instrumentos de Orquestra de
qualificação profissional, pelos ensaios da Orquestra Experimental e do Coral da instituição, bem como pelas
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aulas teóricas e práticas de música para os alunos do ensino médio conforme as exigências da Lei nº 11769,
dentro da componente curricular de Artes do Ensino Médio.

3.1.1. Caracterização da sala
A Sala de Artes Visuais tem uma área de 59,50 m² e volume de 204,70 m³. É utilizada para todos os
tipos de atividades artísticas pelos alunos da instituição e, frequentemente, vem sendo utilizada para a prática
musical. Possui duas portas de acesso, do tipo de giro de uma folha, e, no sentido oposto a essas, há oito
janelas do tipo maxim-ar. As Figuras 1 e 2 mostram o interior da sala.
Em relação aos materiais das superfícies, as paredes são simples de alvenaria de tijolos cerâmicos
furados, rebocadas e pintadas com tinta látex acrílica. O piso é de cerâmica. O teto não possui forro, sendo
apenas de reboco alisado e pintado com tinta látex acrílica. As janelas são de estrutura de PVC e vidro
simples 6 mm. As portas são de madeira maciça com duas janelas de vidro cada uma. Persianas cobrem toda
a extensão das janelas de vidro, exceto nas portas. O mobiliário presente na sala é muito variado, tais como
mesa em MDF, estantes e armários metálicos, mapoteca metálica, pia para a lavação de materiais, pranchetas
para desenhos, telão para projeções, cadeiras plásticas e estofadas, piano de parede, violinos, entre outros
materiais para atividades artísticas.

Figuras 1 e 2 - Interior da Sala de Artes Visuais.

3.1.2. Obtenção dos parâmetros acústicos
Nesta etapa da pesquisa foram realizados ensaios experimentais na sala a fim de obter os parâmetros
acústicos da sala de modo experimental para posterior ajuste e compatibilização do modelo simulado em
computador.
A resposta impulso da sala foi obtida a partir de medições acústicas realizadas de acordo com as
determinações da norma ISO 3382-1:2009, que apresenta os métodos para obtenção dos parâmetros
acústicos utilizados para determinar a qualidade acústica de salas. Os parâmetros resultantes dessa medição
foram: Tempo de reverberação (TR), Tempo de decaimento inicial (EDT), Clareza (C 80), Definição (D50) e
Índice de transmissão da fala (STI).
O sistema utilizado para a medição da resposta impulso foram o sonômetro SOLO da marca 01 dB;
um computador portátil com o software dBBati32, ligado ao sonômetro SOLO; e balões de látex tamanho
gigante. Os balões gigantes foram utilizados como fonte para a geração do impulso sonoro quando
estourados, enquanto que o sonômetro ligado a um computador portátil foram responsáveis pela aquisição
dos dados e pós-processamento dos mesmos.
Foram utilizadas duas posições de fontes e para cada fonte foram fixados quatro pontos de receptor.
Em cada ponto de receptor foram realizadas três medições a fim de garantir maior precisão da medição,
dessa forma, valores incoerentes com podem ser eliminados. As fontes foram posicionadas a uma altura de
1,50 m e o microfone, em cada um dos pontos receptores, a 1,20 m.
Cabe aqui observar que antes das medições preocupou-se em remover as cadeiras existentes na sala,
tendo em vista que esse mobiliário não é fixo nas salas e também provisório, bem como considerando a
diminuição da complexidade do modelo computacional a ser confeccionado na etapa de simulação
computacional. Além disso, as persianas foram mantidas fechadas.
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Os resultados das medições foram tratados inicialmente no software dBBati32 a fim de corrigir os
intervalos de decaimento para ajuste do Tempo de Reverberação aproximando-o mais próximo possível da
correlação 2 igual a 1.

3.2. Simulação computacional
O software utilizado para realizar as simulações computacionais neste trabalho foi o Odeon, um software
desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia Acústica da Universidade Técnica da Dinamarca. Essa etapa
de simulação foi realizada em quatro fases principais: confecção do modelo geométrico, definição e
aplicação de materiais, ajuste do modelo e simulação acústica, a fim de resultar no modelo geométrico mais
próximo possível do real comparando os parâmetros medidos experimentalmente com os obtidos na
simulação (TR, EDT, C80, D50, STI). A Figura 3 ilustra de maneira esquemática os processos que envolveram
a etapa de simulação computacional.

Figura 3 - Procedimentos gerais da simulação acústica e as respectivas ferramentas envolvidas.

3.2.1. Confecção do modelo geométrico
A criação de um arquivo contendo as informações das características geométricas da sala que se pretende
simular é o ponto de partida para analisar uma sala no Odeon. A criação desse arquivo pode ser por meio da
digitação dos dados em um arquivo de texto no módulo Odeon editor, utilizando o próprio software, ou
utilizando o plugin disponível para o SketchUp, ou importando arquivos criados em programas de CAD (por
exemplo, AutoCAD, Autodesk Revit, 3DStudioMax) com extensão ".dxf", ou ainda combinando esses
diferentes métodos de modelagem (CHRISTENSEN; KOUTSOURIS, 2013).
Estudos demonstraram que a confecção do modelo no SketchUp e posterior exportação do modelo
para o Odeon pode se mostrar um método menos complexo, especialmente para aqueles que já familiarizamse com a ferramenta, e, por isso, também torna-se um método mais rápido, de forma que esse foi o método
adotado para este trabalho (MARROS; DORNELES; VERGARA, 2010).
A geometria da sala foi modelada de maneira simplificada, com a minimização de superfícies –
desprezando pequenas bordas, reentranças e detalhes minuciosos irrelevantes para a simulação –, seguindo o
levantamento arquitetônico antes realizado da sala. Ainda levando-se em conta que a complexidade do
modelo geométrico gera arquivos mais pesados e, com isso, uma simulação lenta, decidiu-se trabalhar com a
geometria da sala sem a inserção dos mobiliários e objetos existente na mesma. Cada tipologia de superfície
foi modelada em uma layer, ou camada, diferente, de acordo com o material de composição, para posterior
inserção de dados de absorção sonora. Na sequência, o modelo geométrico foi exportado na extensão ".par"
(extensão de arquivos suportada pelo Odeon) através de um plugin para Sketchup fornecido pelo fabricante
do Odeon.

Segundo o menu "Ajuda" do software dBBati, no caso do cálculo do tempo de reverberação o coeficiente de correlação representa a
capacidade da linha reta calculada de ajustar a curva de decaimento real. Normalmente, um coeficiente de 0,95 é considerado como
satisfatório para estimativas de tempo de reverberação.
2
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3.2.2. Definição e aplicação de materiais
Após inicializar o software Odeon, foi necessário abrir o modelo geométrico de formato ".par" a partir do
local onde o arquivo foi salvo. Feito isso, a etapa seguinte foi inserir os coeficientes de absorção sonora de
cada superfície, já antes modelada em camadas diferentes de acordo com o material. Para essa etapa foi
necessário utilizar a ferramenta "material list", onde é possível utilizar a lista de coeficientes de absorção
sonora já presente na biblioteca do Odeon, ou inserir os coeficientes necessários, por banda de oitava (63 –
8000 Hz), através da opção "edit material list".
Na sequência, foi necessário inserir a localização da fonte sonora bem como dos pontos de recepção
do sinal. Para isso foi utilizada a ferramenta "source-recives list", onde é inserida tanto a localização da
fonte, quanto dos receptores, indicando as coordenadas x, y e z de localização de cada um desses elementos,
de acordo com as localizações dos mesmos nas medições experimentais.

3.2.3. Ajuste do modelo
Existem dois métodos para a verificação inicial da qualidade do modelo geométrico e aplicabilidade dos
materiais escolhidos no Odeon. O primeiro é utilizando a ferramenta "quick estimate" (estimativa rápida) e o
segundo é utilizando a ferramenta "global estimate" (estimativa global), ambos calculando os tempos de
reverberação do modelo (CHRISTENSEN; KOUTSOURIS, 2013).
A "quick estimate" é um método rápido de estimativa do TR, baseado nas fórmulas de Sabine, Eyring
e Arau-Puchades, exibindo os resultados para os diferentes autores. Essa ferramenta encontra-se na lista de
materiais (material list) e assume condição de campo difuso para a sala simulada. Já a "global estimate" é
um método um pouco mais preciso de verificação do TR, de forma que esse método não elabora suposições
sobre o campo difuso e resulta em um TR mais confiável, desde que sejam inseridos os coeficientes de
dispersão dos materiais (CHRISTENSEN; KOUTSOURIS, 2013). Apesar do potencial de confiabilidade da
ferramenta "global estimate", a escassa informação dos devidos coeficientes de dispersão dos materiais já
resultou em uma limitação inicial para essa simulação, de forma que esses dados não foram inseridos
(RINDEL, 2000). No entanto, ambos os métodos foram utilizados para verificação inicial da qualidade do
modelo, que resultou em uma grande discrepância dos tempos de reverberação simulados com aqueles
medidos experimentalmente.
Para ajustar o modelo buscando a mínima diferença entre dados medidos e simulados, esse passou por
diversos ajustes e posteriores verificações, incluindo ajustes nas configurações da sala na ferramenta "room
setup" conforme sugeria o Manual do Usuário do Odeon quando ajustes são necessários. Ainda assim, o
modelo computacional da Sala de Artes Visuais pouco se aproximou do real, possivelmente pela grande
variedade de elementos presente na sala real que não foram considerados no modelo computacional.
Diante da não compatibilidade do modelo computacional com o modelo real, optou-se por inserir no
modelo geométrico os elementos existentes na sala que, conhecendo seus coeficientes de absorção proposto
pelas bibliografias consultadas, apresentavam área e coeficientes de absorção sonora relevantes, aqui
considerados maiores do que 0,10. Esses elementos foram as mesas de madeira, os pianos, as estantes de
livros, bem como a inserção no modelo também de duas pessoas, conforme a presença dessas nas salas no
momento da medição – uma estourando o balão e outra controlando o computador. Para inserir
simplificadamente duas pessoas no modelo geométrico utilizou-se a referência de Silva (2016), que afirma
que a área da superfície do corpo humano considerado normal é de aproximadamente 1,6 m² para mulheres e
1,9 m² para homens.
Nesta segunda verificação, agora com a existência desses elementos aqui considerados relevantes para
a absorção sonora do ambiente, o modelo computacional conseguiu se aproximar significativamente do
modelo real. Apesar dessa proximidade, o modelo ainda não estava dentro do JND proposto pela norma ISO
3382-1:2009, sugerindo que a simulação computacional ainda não estava atingindo uma precisão desejável
para o trabalho. Dessa forma, a estratégia adotada para um novo ajuste foi variar alguns coeficientes de
absorção 5% para mais ou para menos, levando em conta a variabilidade de absorção sonora de um elemento
existente nesta sala com um mesmo elemento apresentado pelas bibliografias, como, por exemplo, um piano
de coeficiente de absorção x em uma bibliografia possuir absorção não exatamente igual ao piano existente
na sala estudada. Além disso, existe ainda uma extensa diversidade de dados de coeficientes de absorção
sonora para mesmos elementos em diferentes bibliografias consultadas, conforme observado por Bork
(2000), o que vem a justificar essa possibilidade de simulação do modelo utilizando pequenas variações nos
coeficientes.
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3.2.4. Simulação acústica
Após fazer os ajustes possíveis no modelo e verificar uma aproximação dos tempos de reverberação
simulados com os medidos experimentalmente, a próxima etapa do processo de simulação foi configurar o
tipo de resultado desejado através da resposta impulsiva da sala na ferramenta "job list". Existem três formas
de obtenção dos resultados: "single point response", "multi point response" e "grid response". A primeira
oferece um cálculo detalhado dos resultados para um único ponto de receptor selecionado; a segunda oferece
os parâmetros acústicos da sala para todos os receptores definidos na lista de receptores; e a última oferece
um cálculo geral dos parâmetros do quarto levando em conta uma grade criada no menu "define grid".
Inicialmente a opção escolhida foi a "single point response" a fim de obter dados detalhados de cada
um dos pontos de recepção. Posteriormente foi obtida a resposta também por meio de "multi point response"
onde é possível inserir os dados das medições experimentais e verificar gráficos diretamente no Odeon para
comparações desses dados com os simulados. Após os devidos ajustes, o modelo computacional apresentou
um resultado satisfatório, atingindo parâmetros dentro do JND proposto pela ISO 3382-1:2009, conforme
mostra a Tabela 2, apresentando os valores medidos e simulados, bem como a diferença entre eles que deve
estar dentro do limite de JND.
Tabela 2 - Diferença entre valores medidos e simulados, na faixa de 500 e 1000 Hz, comparados com o JND para as três salas.
TR
EDT
C80
D50
MEDIDO
1,86 s
1,89 s
-1,42 dB
31,9 %
SIMULADO
1,93 s
1,95 s
-0,86 dB
32,3 %
DIFERENÇA
4%
3%
0,56 dB
1,2%
JND
5%
5%
1 dB
5%

4. RESULTADOS
Após resultar em um modelo computacional fiel ao modelo real, e considerando que a sala não se encontra
adequada para a prática musical, extrapolando a maioria dos valores desejados para os parâmetros indicados
pela bibliografia, novas simulações foram realizadas para sugerir alternativas de adaptação da sala ao uso.
Antes de iniciar as simulações, os valores dos parâmetros simulados foram compilados em um único
quadro que apresentasse esses valores simulados frente aos valores desejados para a prática musical
indicados pela literatura, conforme pode ser visto na Tabela 3.
Além dos parâmetros simulados, outros três parâmetros considerados importantes para a música foram
calculados: Vivacidade, Brilho e Calor. Esses três parâmetros representam o equilíbrio da música nas médias
(500 e 1000 Hz), altas (2000 e 4000 Hz), e baixas (125 e 250 Hz) frequências, respectivamente.
Tabela 3 - Valores simulados e valores desejados para os parâmetros de acústica de salas voltadas para a prática musical.
Parâmetro
Sala de Artes Visuais
Observação
1,93
S
TR (s)
Média entre 500 e 1000 Hz
Entre 0,4 e 1,4
D
1,95
S
EDT (s)
Média entre 500 e 1000 Hz
Entre 0,4 e 1,4
D
-0,86
S
C80 (dB)
Média entre 500 e 1000 Hz
Entre 1 e 5
D
31,50
S
D50 (%)
Média entre 500 e 1000 Hz
Entre 50 e 65
D
0,44
S
STI
> 0,45
D
1,86
C
Vivacidade
>
1,6
D
1,5
C
Considerando que o TR ideal seja
Calor
aproximadamente 1,4
Entre 1,1 e 1,45
D
Brilho
Legenda

C
D

0,77

> 0,7

S: Simulado, D: Desejado, C: Calculado

A Sala de Artes Visuais apresentou valores relativamente próximos daqueles considerados adequados
para a prática musical. Neste caso, supõe-se que isso se deve ao fato da existência de diversos elementos
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absorvedores de som na sala.
Ainda que exista alguma proximidade dos valores dos parâmetros encontrados nesta sala com aqueles
considerados adequados para a prática musical, seriam necessárias algumas adaptações para que esses
valores se adequassem dentro dos limites desejados.
Uma limitação para a inserção de dispositivos para corrigir esses parâmetros nesta sala foi a pouca
área disponível nas paredes para fixação de algum dispositivo, considerando os dois quadros que ocupam
grande parte de duas paredes, a utilização das paredes na projeção de vídeos, e ainda a existência estantes
para o armazenamento de materiais, mesas, entre outros elementos.
Diante dessa limitação inicial, uma primeira alternativa foi inserção de um tapete aumentando
consideravelmente a absorção do piso. O resultado foi satisfatório para que o TR e outros parâmetros se
aproximassem ainda mais dos limites desejados, mas o cálculo do parâmetro Calor, com base nos valores
simulados de TR, ainda se encontrava distante do desejado, o que significava que a sensação dos TRs das
baixas frequências encontrava-se irregular para a sensação dos TRs das médias frequências. Os TRs nas
baixas frequências estavam ainda muito altos quando comparados aos TRs das médias frequências.
A alternativa adotada para corrigir essa irregularidade foi utilizar dispositivos chamados de bass traps.
Esses dispositivos servem para controlar os sons graves dentro de salas, sendo capaz de absorver
consideravelmente o som nas baixas frequências. Uma boa sugestão de localização desses dispositivos é
entre parede e teto, o que foi de encontro à limitação de área de parede existente nesta sala. Após alguns
ajustes, o modelo simulado com as alternativas adotadas resultou em valores de parâmetros acústicos dentro
dos limites desejáveis para a prática musical, modelo esse apresentado nas especificações descritas na Figura
5 e nas Tabelas 4 e 5.
Com as adaptações, apenas o parâmetro Vivacidade não ficou dentro do recomendado pela
bibliografia consultada, entretanto cabe ressaltar que a referência encontrada tratava de Vivacidade adequada
para salas de concerto, com volumes muito superiores – acima de 2000 m³ – aos de pequenas salas de prática
– inferior a 300 m³. Dessa forma, considerou-se que as salas estando dentro dos limites desejados para o TR
indicado para pequenas salas de prática musical, consequentemente a Vivacidade também estaria adequada
para essa tipologia.
Os resultados obtidos no modelo computacional após as adaptações foram compilados na Tabela 6,
apresentando esses valores simulados comparados com os valores indicados como adequados para a prática
musical.

Figura 5 - Volumetria do modelo adotado para a Sala de Artes Visuais indicando os diferentes elementos considerados.
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Tabela 3 - Especificações de materiais, áreas e coeficientes de absorção simulados para a Sala de Artes Visuais.
Coeficiente de absorção
Material
Área (m²)
125 250 500 1000 2000 4000
Referência
50,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 Carvalho, 2010
Piso cerâmico
54,77 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 Bistafa, 2006
Teto rebocado liso
86,64 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 Bistafa, 2006
Parede alvenaria rebocada
Portas de madeira fechadas
4,26 0,24 0,19 0,14 0,08 0,13 0,10 Bistafa, 2006
10,20 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 Bistafa, 2006
Persiana
3,20 0,11 0,20 0,27 0,26 0,28 0,23 Bistafa, 2006
Pessoa de pé¹
2,97 0,10 0,10 0,05 0,05 0,04 0,04 Carvalho, 2010
Mesa Madeira
5,56 0,20 0,52 0,60 0,57 0,52 0,43 Carvalho, 2010
Piano
9,48 0,11 0,33 0,90 0,60 0,79 0,68 Carvalho, 2010
Estante Livro
9,00 0,04 0,04 0,15 0,29 0,52 0,59 ABNT, 1992
Tapete 5 mm de Espessura
6,72 0,61 0,39 0,28 0,43 0,43 0,32 Fabricante
Bass Traps SuperBassExtreme
¹ Calculado em função da área do corpo humano, adaptado da Absorção publicada em Bistafa (2006)

Item
Bass Traps
SuperBassExtreme

Tabela 4 - Especificações dos dispositivos especiais inseridos.
Especificação
Localização
Bass Trap VICOUSTIC SUPER BASS
Entre teto e parede, na parede de
EXTREME - Fabricante: Vicoustic
acesso da sala, por toda extensão.

Tabela 5 - Resultados obtidos nos modelos após adaptações comparados aos resultados desejados (continua).
Parâmetro
Sala de Artes Visuais
Observação
S
1,25
TR (s)
Média entre 500 e 1000 Hz
D
Entre 0,4 e 1,4
S
1,25
EDT (s)
Média entre 500 e 1000 Hz
D
Entre 0,4 e 1,4
Tabela 5 - Resultados obtidos nos modelos após adaptações comparados aos resultados desejados (conclusão).
Parâmetro
Sala de Artes Visuais
Observação
S
1,98
C80 (dB)
Média entre 500 e 1000 Hz
D
Entre 1 e 5
S
56,13
D50 (%)
Média entre 500 e 1000 Hz
D
Entre 50 e 65
S
0,56
STI
D
> 0,45
C
1,25
Vivacidade
D
> 1,6
C
1,36
Calor
Considerando que o TR ideal seja aproximadamente 1,4
D
Entre 1,1 e 1,45
C
0,81
Brilho
D
> 0,7

5. CONCLUSÕES
O trabalho permitiu verificar que salas de aula multiuso podem se adequar à prática musical com a efetivação
de algumas intervenções, desde que um adequado estudo acústico seja realizado a fim de garantir padrões
aceitáveis de qualidade ao uso para o qual a sala se destina.
A simulação computacional possibilitou criar um modelo computacional para a sala, fiel ao real,
flexível a testes de diferentes combinações de modelos adaptados da sala com o objetivo de propor aquele
que melhor se adequasse as necessidades da prática musical, permitindo a inserção e remoção de materiais e
dispositivos acústicos, conforme os resultados mostravam necessários ou não tais elementos. Com o modelo
computacional resultante, é possível adaptar a sala modelada para diferentes realidades, seja de prática
musical ou qualquer outro uso que possa vir a ser dado a sala, considerando que com esse modelo pode se
testar diferentes possibilidades de inserção e/ou remoção de materiais acústicos.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como fin realizar un acercamiento a la problemática de ruido urbano en el
gran San Miguel de Tucumán. El mismo, a través de mediciones, caracteriza acústicamente la principal
arteria que estructura, de este a oeste, el casco urbano. El Gran San Miguel de Tucumán se ordena a partir
de una de sus principales vías de circulación Este – Oeste. Desde el piedemonte, la Avenida Aconquija en
el Municipio de Yerba Buena, y atraviesa San Miguel de Tucumán con el nombre de Avenida Mate de
Luna. En el sector céntrico se convierte en Calle 24 de Septiembre. Es lindera al “pulmón verde” Parque 9
de Julio y luego cruza el Río Salí. Por fin, ingresa en la ciudad Banda del Río Salí. El objetivo del presente
trabajo es caracterizar objetivamente la situación acústica de dicha arteria. Para esto, se realizaron
mediciones con sonómetro en diferentes puntos de la vía. Se tomó como metodología lo que establecen las
“NORMAS IRAM 4113, Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental en su primera
y segunda parte”. Se obtuvo así que sectores del Gran San Miguel de Tucumán se encuentran sometidos
diariamente a altos niveles sonoros que perjudican la calidad de sus habitantes. Los niveles de ruido están
por encima de lo recomendado por la nueva Ley de Calidad Acústica de la Nación Argentina.
Palabras clave: Paisaje Sonoro – Calidad Acústica – San Miguel de Tucumán
ABSTRACT
This paper aims to increase the knowledge about the urban noise San Miguel de Tucumán city, in
Argentina. It´s intended to characterize acoustically, through measurements, the main artery that structures
from east to west the city. From east to west, the city of San Miguel de Tucumán is structures by one of its
main traffic routes. From the hill “Cerro San Javier”; through Aconquija Avenue (Yerba Buena city);
across San Miguel de Tucumán with the name of Mate de Luna Avenue; going through city center named
“24 de Septiembre” street; passing by “9 de Julio” city park until it gets the other side of the “Rio Salí”
across the “Banda del Río Salí” city. The objectives of this paper are to acoustically characterize the
situation of this main city artery. To do so, measurements with sound level meter were made in different
points of the main artery. We used the “Normas IRAM 4113 Acoustics, description, measurement and
evaluation of environmental noise” methodology. Some of the results are: Tucumán is daily beneath high
sound levels that harm the quality of life. Noise levels are above the recommended by Argentinian
Acoustic Quality law.
Keywords: landscape sound; acoustically quality; San Miguel de Tucumán
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1.

INTRODUCCIÓN

La capital de la provincia de Tucumán es San Miguel de Tucumán. En la actualidad, la misma se ha
transformado en una metrópolis a partir de la incorporación de ciudades limítrofes como Yerba buena, Tafí
Viejo, La Banda del Río Salí y San Pablo.
El tejido urbano es vinculado a través de una arteria que corre en sentido Este/Oeste. La avenida
Aconquija en Yerba Buena, al piedemonte; Avenida Mate de Luna en San Miguel de Tucumán; Calle 24 de
septiembre en el centro; Avenida Benjamín Aráoz colindando el Parque 9 de Julio (Pulmón de ciudad);
cruza el Río Salí, adentrándose en la ciudad de La Banda del Río Salí con el nombre de Avenida San
Martín. Figura 1. Esta vía de circulación es el eje principal de conexión entre las distintas ciudades y el
centro de San Miguel de Tucumán. La misma, transporta el grueso de la población desde áreas alejadas.
Esta situación, en momentos del día puede generar verdaderos estados de congestionamiento vehicular, lo
que conlleva a estados temporales de contaminación acústica.
Se debe aclarar que en Tucumán y sus ciudades las actividades productivas, educativas, etc. se
desarrollan en horarios de 7 hs a 14 hs; y de
16 hs a 21hs, debido a las condiciones
climáticas y culturales del área; lo cual ha
sido considerado en este trabajo. Esto trae
numerosos picos de contaminación sonora,
que deberán estudiarse en trabajos
posteriores. Tales trabajos, podrían esbozar
un mapa sonoro según el movimiento real
de la ciudad.
Son hipótesis de este trabajo que en
el Gran San Miguel de Tucumán, existe un nivel de
Figura 1 – Arteria Principal que atraviesa Tucumán.
contaminación sonora que debe ser considerado y se debe accionar al respecto.

2.

OBJETIVO

3.

METODOLOGÍA

El objetivo principal de éste trabajo es realizar una evaluación objetiva de la situación acústica de
la principal arteria del Gran San Miguel de Tucumán. Se pretende con tal, evaluar si el paisaje sonoro tiene
necesidad de ser intervenido, ya sea para disminuir los ruidos contaminantes o realzar el contenido
semántico de los sonidos para dar carácter al mismo.

Para la evaluación de los parámetros acústicos correspondientes a la arteria de circulación se
tomaron las recomendaciones de la Norma IRAM 4113 primera y segunda parte. Los métodos y
procedimientos descriptos pretenden poder ser aplicados a ruidos procedentes de varias fuentes
individuales o en conjunto, que contribuyen a la exposición total en un lugar (NORMAS IRAM 4113,
2009).
Las mediciones se realizaron de acuerdo a las especificaciones que a continuación se detallan.
Se utilizó un instrumental disponible, el sonómetro TES 1350 A. El mismo realiza mediciones en
ponderación A y C; respuesta en Slow y Fast; Max Hold. Es un aparato de gran utilidad para realizar las
mediciones y lograr primeros acercamientos a la problemática; además es un elemento preciso para la
comparación entre los diferentes puntos estudiados.
El sonómetro no tiene slot de memoria digital ni pie de sostén por lo cual será necesario establecer
un protocolo de mediciones. Las mediciones se hicieron durante un período de 5 minutos cada una, en el
cual el sonómetro fue sostenido por una persona mientras un ayudante tomaba anotaciones de las diferentes
mediciones cada 15 segundos. Se tomaron notas de los eventos particulares que dieron picos en las
mediciones y sus valores. Las mediciones fueron entre las 12 y las 15. Se tuvo en cuenta la posición del
micrófono a 1.20 metros de altura y alejado de la calle 1 metro sobre la vereda.
El equipo de trabajo se conforma con docentes e investigadores de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (FAU-UNT); la Secretaría de Ciencia, Arte e
Innovación Tecnológica de la UNT (SCAIT-UNT) y el Consejo de Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET) . Asimismo, se capacitaron estudiantes voluntarios para colaborar en las
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mediciones de un modo riguroso, pertenecientes a la Materia Electiva Sonido y Hábitat que se dicta en la
FAU-UNT.

Figura 2 – Arteria Principal que atraviesa la Capital de Tucumán y sus 9 puntos de estudio.

Se establecieron nueve puntos de análisis que a nuestro entender son característicos para la
comprensión de la situación actual del paisaje sonoro en la arteria de estudio. Figura 3.
Para el análisis objetivo de cada zona, se estudiaron las variables acústicas que a continuación se
describen:
Nivel de presión sonora equivalente ponderado en A: es aquel nivel continuo en dB(A), el cual,
produciría la misma energía sonora en el mismo tiempo que el suceso dado. Lo recomendado es que ésta
medición se prolongue a un período de 24 horas a menos que se especifique lo contrario.
L10: son términos estadísticos. Nivel sonoro en dB(A) que se sobrepasa durante el 10% del tiempo
de observación. Representa el nivel de “ruido pico”, el que causa más molestias.
L90: nivel sonoro en dB(A) que se sobrepasa durante el 90% del tiempo de observación. Es
representativo del nivel de ruido de fondo.
Clima de ruido: intervalo de niveles sonoros registrados durante el 80% del tiempo total de medida.
Nivel sonoro promediado día/noche: nivel sonoro continuo para un período de 1 día al que se le
suman 5 dBA al nivel medido por la tarde y 10 dBA al nivel medido por la noche porque en estos tramos
del día el ruido molesta más.
Nivel de contaminación sonora: este índice se basa en el principio de que el nivel de molestia que
produce un determinado ruido está relacionado con el valor del nivel continuo equivalente y con la
dinámica del ruido, es decir, la amplitud de sus fluctuaciones (aumentando la molestia al producirse estas
fluctuaciones).
Índice de ruido de tráfico TNI: índice que guarda una relación con el clima de ruido. Es un
descriptor del ruido de tráfico de vías de circulación vehicular.
Lday: es el nivel sonoro medio diurno ponderado A.
Lnight: es el nivel sonoro nocturno ponderado A.
A partir de las mediciones se volcaron los datos en tablas de cálculo para establecer los datos que
se requieren. A partir de las mismas se extrajeron las tablas y gráficos que acompañan el trabajo.

4. NORMATIVA DE REFERENCIA. PROYECTO DE LEY DE CALIDAD ACÚSTICA
PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA.

En la actualidad, existe un proyecto de Ley con media sanción en el senado de la República
Argentina que propone la disminución de la contaminación acústica, y a través del mismo, el mejoramiento
ambiental. Dicha ley establece Zooning acústico y límites de sonoridad según las funciones que se
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desarrollan en cada área. Tabla 1.
Tabla 1 –niveles de Acústicos propuestos por la Ley de calidad Acústica de la República Argentina.
Niveles de calidad acústica
Leq

Zona

L90

L10

Lmax

Día

Noche

Día

Noche

Día

Noche

Día

Noche

Tipo I

55

50

47

42

53

48

77

62

Tipo II

60

50

52

42

58

48

82

62

Tipo III

65

50

55

45

65

55

85

65

Tipo IV

70

60

60

50

70

60

90

70

Tipo V

70

60

65

55

75

65

95

75

Tipo VI

75

65

70

60

80

70 100

80

Tipo VII

80

80

-

90

90 105

105

-

Tipo I. Zonas rurales o espacios protegidos. Tipo II. Zonas residenciales suburbanas con escaso tránsito vehicular. Tipo III.
Zonas con uso exclusivamente residencial. Tipo IV. Zonas con predominio de uso residencial, comercial y alguna industria liviana
o rutas principales. Tipo V. Zonas de uso comercial o industrial intermedio entre zonas Tipo IV y VI. Tipo VI. Zonas de uso
industrial. Tipo VII. Zonas destinadas a aquellas actividades que generen por su propia naturaleza altos niveles de contaminación
acústica.

5. RESULTADOS OBTENIDOS:
5.1 Mediciónes.
5.1.a Rotonda al pie del Cerro San Javier. Punto 1 de la figura 1.

El sector de la rotonda al pie del cerro se caracteriza por su abundante vegetación. Es una zona de
viviendas casi en exclusividad. Las casas son de perfil bajo, no superan en ningún caso las dos plantas y
están retiradas en un mínimo de 10 metros desde la línea municipal. Figura 3. La vía de circulación
Avenida Aconquija, es de dos carriles semi rápidos. Se encuentra asfaltada en su totalidad. La velocidad
media para vehículos ligeros es 70 km/h y para vehículos pesados 50 km/h. Las mediciones se realizaron
entre las 13.10 horas y 13.17 horas. Día soleado con poco viento. Durante la medición se registraron 8
vehículos pesados; 71 livianos y 17 motocicletas. Tabla 2. Figura 4.
Tabla 2 – Niveles Acústicos en Rotonda Pie del Cerro San Javier.
Rotonda al pie del cerro
Leq (dBA)

L10 (dB)

L90 (dB)

Lmax (dB)

LC

IMD

TNI

Lday (dB)

Lnight (dB)

70.7

67.7

45.9

83.1

21.8

5760

103.1

74.8

65.2

Figura 3. Mediciones en Rotonda pie del cerro.

Figura 4. Gráfico de niveles acústicos en sector.

5.1.b Medición en Avenida Aconquija 2100 – Sector “El mástil”. Punto 2 de la figura 1.
El sector de la Avenida Aconquija 2100, es cercano al mojón “Mástil de la Bandera Argentina”. Se
caracteriza por ser una zona donde predomina el comercio. Son construcciones de baja altura. Ninguna
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supera las 2 plantas y están sobre la línea municipal. Se separan de la avenida solamente por una vereda de
4 metros. Figura 5. La vía de circulación Avenida Aconquija es de dos carriles de baja velocidad. Esto es
debido al flujo vehicular abundante en el horario comercial. Se encuentra asfaltada en su totalidad. Es de
destacar que acercándose a la rotonda del “Mástil” en todas las direcciones hay reductores de velocidad. La
velocidad media para vehículos ligeros es de 60 km/h. y para los pesados de 40 km/h. Las mediciones se
realizaron entre las 13.29 horas y 13.25 horas. Durante la medición se registraron 7 vehículos pesados; 244
livianos y 55 motocicletas. Tabla 3. Figura 6.

Figura 5- Mediciones en Sector “El Mástil”

Figura 6 – Gráfico de niveles acústicos en sector

Tabla 3 – Niveles acústicos en Avenida Aconquija 2100, sector “El Mástil”
Av. Aconquija 2100 (mástil)
Leq (dBA)

L10 (dB)

L90 (dB)

Lmax (dB)

LC

IMD

TNI

Lday (dB)

Lnight (dB)

66.9

69.2

61.2

70.2

8

6300

63.2

69

59.5

5.1.c Medición en Avenida Aconquija esquina Lobo de la Vega. Punto 3 de la figura 1.
El sector de la Avenida Aconquija en su intersección con la calle Lobo de la Vega es un importante
punto de referencia. En éste cruce de calles, se encuentra un importante Shopping, que sirve de referencia
para el Municipio de Yerba Buena. Cercano a este punto está la municipalidad, dependencias
administrativas del gobierno; puntos de pago, inclusive estaciones de servicio. También podemos encontrar
diversos comercios de múltiples rubros. Las construcciones las encontramos de varios pisos, no superando
ninguna los 15 metros. Algunas se retiran de la línea municipal. Las veredas son estrechas, de 3 metros
aproximadamente. La avenida Aconquija
sigue aun siendo de 2 carriles. En ésta
esquina, por el flujo vehicular y peatonal,
se encuentra trabajando personal de
ordenamiento de tránsito. Cabe destacar
que el ruido provocado por los silbatos del
personal municipal así como también de
las bocinas de vehículos. Las calles se
encuentran asfaltadas. La velocidad media
para vehículos pesados es de 40 km/h y
para los livianos de 60 km/h. Las
mediciones se realizaron entre las 13.48
horas y 13.54 horas. Durante las
mediciones se registraron 19 vehículos
pesados, 357 livianos, 65 motocicletas.
Tabla 4. Figura 7
Figura 7– Gráfica de niveles acústicos.
Tabla 4 – Niveles acústicos en Avenida Aconquija, esquina Lobo de la Vega
Av. Aconquija esq. Lobo de la Vega
Leq (dBA)

L10 (dB)

L90 (dB)

Lmax (dB)

LC

IMD

TNI

Lday (dB)

Lnight (dB)

76.1

79.8

64.4

80.9

15.4

8820

96

79.6

70
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5.1.d Medición en Avenida Aconquija
esquina Calle Las Rosas. Punto 4 de la
figura 1.
Para las mediciones realizadas en Av.
Aconquija esquina con calle Las Rosas se
notaron las siguientes características. Es una
zona de baja densidad de población.
Predomina especialmente la vivienda
unifamiliar. Construcciones de baja altura,
en su mayoría de 1 planta y retiradas de la
línea municipal 10 metros. Se trata además
de parcelas de aproximadamente 20 metros
de frente, las casas se ubican exentas en todo
su perímetro. Las veredas son de 4 metros o
más. El flujo vehicular es continuo, casi sin obstáculos.
Figura 8 – Niveles acústicos en sector
.
Las calles se encuentran asfaltadas. Las mediciones se realizaron entre las 14.12 horas y 14.18 horas. Se
registraron 15 vehículos pesados; 266 livianos y 34 motocicletas. Figura 8. Tabla 5. 15 vehículos pesados;
266 livianos y 34 motocicletas.
Tabla 5 – Niveles acústicos en Avenida Aconquija esquina Calle Las Rosas.
Av. Aconquija esq. Las Rosas
Leq (dBA)

L10 (dB)

L90 (dB)

Lmax (dB)

69.3

72.3

60

74.6

LC

IMD

TNI

12.3 6300 79.2

Lday (dB)

Lnight (dB)

78.2

68.7

5.1.e Avenida Aconquija esquina Camino del Perú – Sector “El Cristo”. Punto 5 de la figura
1.

En la intersección de la Av. Aconquija y Camino del Perú se encuentre un ícono que es el Cristo. El
camino del Perú marca el límite entre el Municipio de Yerba Buena y el de San Miguel de Tucumán. La
Avenida Aconquija a partir del camino del Perú se comienza a llamar Av. Mate de luna. Este cambio de
municipio genera un cambio en el paisaje importante. Algunas diferencias a mencionar son: La avenida
Aconquija tiene una platabanda de unos aproximadamente 4 metros, donde se alberga vegetación baja.
Yerba Buena, excepto en los lugares mencionados, es una ciudad de baja y media densidad. Predominan las
viviendas bajas y en muchos casos exentas. En San Miguel de Tucumán, la Avenida Mate de Luna cuenta
con una platabanda de unos 50 cm que sólo sirve de divisor entre los carriles. Cada Carril aumenta una
trocha respecto de la anterior, permitiendo 2 carriles rápidos y uno lento (para autobuses y colectora de
calles aledañas). Figura 9. La Avenida Mate de Luna es una vía de circulación rápida. Los semáforos están
sincronizados y no hay cruces de calles (más que en los semáforos). Permite una vía de circulación de 70
km/h, otra central de 60 km/h y la más lenta de 40 kilómetros por hora.
Las viviendas en este sector, sobre la Av. Mate de Luna, son de dos pisos principalmente y están
ubicadas sobre la línea municipal de construcción. Las mediciones se realizaron entre las 14.31 horas y
14.38 horas. Se registraron 20 vehículos pesados, 210 livianos y 59 motocicletas. Figura 10. Tabla 6.
Tabla 6 – Niveles acústicos en Avenida Aconquija esquina camino del Perú.
Av. Aconquija esq. Camino del Perú
Leq (dBA)

L10 (dB)

L90 (dB)

Lmax (dB)

LC

IMD

TNI

Lday (dB)

Lnight (dB)

66.4

69.8

58.5

70.6

11.3

6300

73.7

68.6

59
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Figura 9. Mediciones en sector.

Figura 10 – Gráfica de niveles acústicos.

5.1.f Avenida Mate de Luna. Esquina Parque Guillermina. Punto 6 de la figura 1.

Esta zona se caracteriza por ser de baja densidad, con viviendas 2 plantas, exentas en su
mayoría. El Parque Guillermina se extiende cerca de dos kilómetros hacia el Sur y es un polo de atracción
para los vecinos en varias cuadras a la redonda. Todas las construcciones están retiradas de la línea
municipal por lo menos 10 metros. Las calles están asfaltadas. Figura 11. En la intersección donde se
realiza la medición existen semáforos. La velocidad media de vehículos livianos es de 70 km/h y de
pesados 50 km/h. Las mediciones se realizaron entre las 14.50 horas y 14.58 horas. 30 vehículos pesados;
370 livianos; 78 motocicletas y un vehículo tracción a sangre (“carro” tirado por un caballo) fueron
registrados. Tabla 7. Figura 12.
Tabla 7 – Niveles acústicos en Avenida Mate de Luna, sector Parque Guillermina
Parque Guillermina
Leq (dBA)

L10 (dB)

L90 (dB)

Lmax (dB)

73.5

77.9

59.6

81.2

Figura 11 – Mediciones en sector.

LC

IMD

18.3 9560

TNI

Lday (dB)

Lnight (dB)

102.8

79.5

69.9

Figura 12 – Gráfica de niveles acústicos.
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5.1.g Avenida Mate de Luna esquina Avenida Colón. Punto 7 de la figura 1.
Éste cruce se caracteriza por el intenso flujo vehicular. Se trata de dos avenidas de ancho
considerable. Ambas de 6 carriles
vehiculares. En dos de sus esquinas se
ubican estaciones de servicio; mientras
que las restantes tienen construcciones de
menos envergadura. Veredas de 4
metros, con algunos sectores con
vegetación de unos 10 metros de altura.
Las construcciones son en su mayoría
viviendas retranqueadas 5 metros de la
línea municipal. En el encuentro de
avenidas existen semáforos con tiempos
de hasta 2 minutos de espera para la
pasada. Se debe mencionar que los
semáforos no están sincronizados con el
resto de la avenida Mate Luna. Las
mediciones se realizaron entre las 15.12 horas
Figura 13 – Gráfica de niveles acústicos.
.
y 15.18 horas. Se registraron 30 vehículos pesados, 284 livianos y 59 motocicletas. Figura 13. Tabla 8
Tabla 8 – Niveles acústicos en esquina de Avenida Colón y Avenida Mate de Luna.
Av. Mate de Luna esquina Av. Colón
Leq (dBA)

L10 (dB)

L90 (dB)

Lmax (dB)

LC

IMD

TNI

Lday (dB)

Lnight (dB)

75

76.4

64.6

84.3

11.8

7460

81.8

80.2

70.6

5.1.h Av. Mate de Luna. Esquina del Monumento del Bicentenario. Punto 8 de la figura 1.
Avenida Mate de Luna al 200 es donde se encuentra el flamante “Monumento del Bicentenario”. El
mismo está separando ambas trochas de circulación de la avenida. Hacia el Sur existen edificios de altura
de aproximadamente 12 pisos. Arboles de gran altura acompañan a éstos edificios. Hacia el norte del
monumento está el Parque Avellaneda. El mismo, toma 7 manzanas a lo largo de la avenida. Figura 14.
Justo en frente del monumento se encuentra un cruce de calle señalizado por semáforos. Todas las vías
están debidamente asfaltadas. La velocidad media es de 70 km/h para vehículos livianos y de 50 km/h para
pesados. Las mediciones se realizaron entre las 15.29 horas y 15.34 horas. En este lapso de tiempo se
registraron 30 vehículos pesados; 224 livianos y 54 motocicletas. Figura 15. Tabla 9.

Figura 14 – Sector Monumento del Bicentenario.

Figura 15 – Niveles acústicos en sector.

Tabla 9 – Niveles acústicos en Avenida mate de Luna, sector Monumento del Bicentenario.
Av. Mate de luna. Monumento del Bicentenario
Leq (dBA)

L10 (dB)

L90 (dB)

Lmax (dB)

70.8

74.9

57.4

76.6

LC

IMD

TNI

17.5 4720 97.4
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Lday (dB)

Lnight (dB)

76.5

66.9

8

5.1.i Avenida Mate de Luna esquina Avenida Alem. Punto 9 de la figura 1.
El último sector analizado fue la intersección entre la avenida Mate de luna y Avenida Alem. Se
trata de un sector con un flujo automovilístico importante. Numerosas líneas de autobuses corren por esta
intersección. Es este el cruce que da comienzo al centro de la capital de San Miguel de Tucumán. Las
construcciones en su mayoría son edificios en altura, comercios y vivienda de 3 plantas. Las calles están
asfaltadas. Figura 16. Veredas de 4 metros, con edificios retirados unos 5 metros, aunque otras
construcciones más antiguas están sobre de la línea municipal. La circulación media es de 70 km/h y 40
km/h. Las mediciones se realizaron entre las 15.44 horas y 15.52 horas. 28 vehículos pesados; 160 livianos
y 48 motocicletas fueron relevados en el lapso de la medición. Tabla 10. Figura 17.
Tabla 10 – Niveles acústicos en Avenida Mate de Luna esquina Avenida Alem.
Av. Mate de Luna. Esquina Alem
Leq (dBA)

L10 (dB)

L90 (dB)

Lmax (dB)

NC

IMD

TNI

Lday (dB)

Lnight (dB)

72.7

76

65.1

78.4

10.9

4720

78.7

76.4

66.9

Figura 16 – Medición en sector.

Figura 17 – Gráfica de niveles acústicos en sector.

6. CONCLUSIONES

A partir de las mediciones objetivas del paisaje sonoro en 9 puntos tomados como referencia para la
arteria principal, se puede concluir que el gran San Miguel de Tucumán se encuentra bajo una fuerte
contaminación acústica. En casi todos los puntos estudiados, los niveles equivalentes para día y noche están
por arriba de lo recomendado por la Nueva Ley de Calidad Acústica Argentina. Por ejemplo, si tomamos
los datos de límites para ruido de tráfico rodado nos da una Lday de 70 dB en una zona residencial y
comercial mixta como el sector estudiado. El valor más bajo se registró en el cruce de Avenida Mate de
Luna y Camino del Perú con casi 69 dB. El Lnight propuesto es de 60dB. El dato más bajo que se obtuvo es
59 dB y el resto están por encima del mismo. Cabe destacar que comparando el proyecto de Ley de Calidad
Acústica con normativas europeas, encontramos que la ley es mucho menos restrictiva. Inclusive para estos
valores poco restrictivos, el gran San Miguel de Tucumán está aún fuera de norma.
A partir de la lectura de los valores, también podemos concluir que el nivel de ruido de fondo L90 es
excesivo en todos los puntos estudiados a excepción de la zona del pie del cerro donde el problema que
existe es más bien por la aparición de ruidos esporádicos (L10).
Es necesario se realicen en el futuro, mediciones en conjunto con los organismos correspondientes de
cada área del Gran San Miguel de Tucumán, con el fin de lograr coordinar acciones e intervenciones para
el mejoramiento del paisaje sonoro de las distintas ciudades en cuestión.
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RESUMO

A análise da relação entre conforto térmico e as condições climáticas de uma determinada localidade pode
ser uma importante ferramenta de planejamento urbano. Uma das formas de avaliação é a utilização de
índices de conforto, como por exemplo, o PET (Physiological Equivalent Temperature), índice amplamente
utilizado em estudos de conforto térmico em espaços abertos. Esse trabalho tem como objetivo a calibração
do índice PET para duas cidades brasileiras: Curitiba, com clima temperado de altitude (Cfb) e Rio de
Janeiro, com clima tropical (Aw/Am). Os dados climáticos e subjetivos foram obtidos em Curitiba em
2009/2010, abrangendo verão, outono e inverno e, no Rio de Janeiro, entre 2012 e 2015, no verão e
primavera. Para a calibração, foi utilizado o método que consiste em agrupar os dados reais de conforto a
cada variação de 1ºC na escala PET. Foram calibradas as faixas de leve estresse para o frio, sem estresse
térmico e leve estresse para o calor para Curitiba e as faixas de leve, moderado e forte estresse térmico para o
calor para o Rio de Janeiro. A partir da análise do percentual de pessoas insatisfeitas (percentage of
dissatisfied “PD”), foi possível estabelecer as PDs para cada faixa calibrada, para as duas cidades. Os
resultados mostram que as populações estudadas têm percepções térmicas distintas entre si e em relação a
faixas pré-definidas de sensação térmica para o índice PET.
Palavras-chave: PET, calibração, índice de conforto em espaços abertos.

ABSTRACT

The analysis of the relationship between thermal comfort and the climatic conditions of a given location can
be an important tool for urban planning. A possible way to perform such evaluation is by means of comfort
indices, such as PET (Physiological Equivalent Temperature), which is widely used in thermal studies in
open-air environments. This study aims to calibrate the PET index for two Brazilian cities: Curitiba, with a
temperate climate (Cfb) and Rio de Janeiro, with a tropical climate (Aw/Am). Climatic and subjective data
were obtained in Curitiba in 2009/2010, covering summer, autumn and winter and, in Rio de Janeiro,
between 2012 and 2015, in summer and spring. To calibrate PET a binning method was used, which consists
in averaging subjective thermal responses for each 1°C variation in PET units, thereby obtaining PET ranges.
It was possible calibrate the ranges of slight cold stress, no thermal stress and slight heat stress for Curitiba
and the ranges of slight, moderate and strong heat stress for Rio de Janeiro. From the analysis of the
percentage of dissatisfied (PD) it was possible to establish feasible PDs for each calibrated range, for the two
cities. Results show that the populations analyzed have a distinct thermal perceptions between themselves
and as regards original ranges proposed for the PET index.
Keywords: PET, calibration, outdoor comfort index.
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1. INTRODUÇÃO
O uso de índices de conforto térmico auxilia no entendimento da percepação térmica dos usuários de espaços
abertos. O PET (Physiological Equivalent Temperature) é um índice baseado no balanço térmico do corpo e
indica os efeitos do ambiente térmico em termos de estresse térmico para o calor/frio e conforto. O
desenvolvimento de índices com base no balanço térmico, que considerem fatores climáticos e fisiológicos
permite uma análise mais detalhada da interação entre a percepção térmica e as condições climáticas do
ambiente analisado (MATZARAKIS et al., 2007; VDI, 2008).
Uma das vantagens do PET é que as variáveis climáticas são as mesmas utilizadas em outros índices
de conforto, o que torna possíveis análises comparativas. Assim como o PMV (Predicted Mean Vote)
(Fanger 1970), o PET utiliza as variáveis climáticas: temperatura do ar (Ta), umidade relativa (UR),
velocidade do ar (Va) e a temperatura radiante média (Trm) para estimar a sensação térmica.
O PET é um índice baseado no modelo MEMI (Munich Energy-balance Model for Individuals), que
tem como base o balanço de energia de um indivíduo. O PET é “um índice para cálculo do conforto térmico,
adaptado às condições externas, que considera não só a temperatura, umidade e vento, mas também a
temperatura radiante média e é baseado na equação de equilíbrio térmico humano em estado de
uniformidade“ (MAYER; HÖPPE, 19871, apud LOIS; LABAKI, 2001). Os valores estimados são expressos
em graus Celsius e são definidos como a temperatura fisiológica equivalente, em um determinado ambiente
(interno ou externo), à temperatura do ar de um ambiente interno de referência, no qual o balanço térmico
humano é mantido com temperatura da pele e do centro do corpo iguais àquelas das condições em avaliação
(HÖPPE, 1999). Esse índice é um dos recomendados pela associação alemã de engenheiros (Verein
Deutscher Ingenieure - VDI, 2008) como parte da regulamentação para o planejamento urbano e regional.
Várias pesquisas utilizam o PET para analisar a relação entre a influência do desenho urbano na
sensação térmica, tais como as de Ali-Toudert e Mayer (2006), Johansson (2006), Johansson e Emmanuel
(2006), Thorsson et al. (2007), Makaremi et al. (2011), Rossi, Krüger e Bröde (2011) e Rossi, Krüger e
Nikolopoulou (2011).
De acordo com Salata et al. (2016) há uma grande diversidade climática, de latitude e de continentes
nos quais estudos de conforto térmico foram conduzidos na última década, variando de 1,3ºN (Manado,
Indonésia) à 55,9ºN (Glasgow, UK). Assim, a calibração de índices de conforto térmico em espaços abertos
deve ser considerada como relevante para refletir de fato as preferências térmicas locais. Como exemplos de
calibração do índice PET têm-se os trabalhos de Monteiro e Alucci (2006) que calibraram o PET para a
cidade de São Paulo; Lin and Matzarakis (2008) para Sun Moon Lake em Taiwan; Lai et al. (2014) para
Tianjin, China; Hirashima et al. (2015) que calibraram o PET para 2 diferentes regiões climáticas: Belo
Horizonte (clima tropical) e Kassel e Freiburg na Alemanha (clima temperado); de Silva e Alvarez (2015)
para Vitória/ES; Salata et al. (2016) para Roma, Itália; Lucchese et al. (2016) para Campo Grande/MS.
As pesquisas citadas utilizam diferentes métodos de calibração, o que indica que não há um consenso
sobre qual estratégia utilizar. Assim, não só devido ao fato de que diferentes populações, provenientes de
diferentes contextos climáticos e culturais apresentam diferentes exigências térmicas, mas também porque as
temperaturas neutras, intervalos preferidos e as faixas de conforto/estresse térmico resultam de diferentes
metodologias, é dificultada uma comparação direta entre os estudos. A revisão de estudos feita por Salata et
al. (2016) mostra que dentre os estudos analisados há diferenças de métodos de análise, números de situações
urbanas analisadas, número de medições, épocas do ano, horas do dia, características da população analisada,
dentre outros. Essa diversidade reforça o argumento de Johansson et al. (2014) sobre a necessidade de
padronização dos protocolos e métodos para pesquisas de conforto em espaços abertos.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é apresentar resultados de um procedimento de calibração do índice PET para as
cidades de Curitiba, PR e do Rio de Janeiro, RJ.

3. MÉTODO
A calibração foi realizada a partir de dados obtidos em estudos de campo. Em Curitiba os monitoramentos
ocorreram no período de janeiro de 2009 a agosto de 2010, abrangendo verão, outono e inverno (ROSSI,

1

MAYER, H.; HÖPPE, P. Thermal comfort of man in different urban environments. In: Theoretical and Applied Climatology, v.
38, p. 43-49, 1987.
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2012). Os dados do Rio de Janeiro foram coletados na primavera e verão entre 2012 e 2015 (KRÜGER;
DRACH, 2016). A seguir, será detalhado o procedimento utilizado nas medições e na calibração.

3.1. Levantamento de campo das variáveis climáticas e pessoais
Os levantamentos de campo, nas duas cidades, ocorreram entre 10h e 15h, em ruas de pedestre e/ou de
acesso motorizado limitado, na região central de cada cidade (Figura 1). O horário foi padronizado de forma
a evitar períodos de trânsito de pessoas intraurbano, compreendendo uma faixa horária durante a qual os
transeuntes já estariam aclimatados à região estudada. Em Curitiba, foram realizados 15 levantamentos de
campo entre janeiro e agosto de 2009/2010, tendo sido monitorados dois pontos por campanha. No Rio de
Janeiro, sete pontos foram monitorados. Nas duas cidades, os pontos foram escolhidos em função das
características morfológicas. Durante as campanhas, foram monitorados dados climáticos de acordo com a
ISO 7726 (1998). Em Curitiba, foi utilizada uma estação meteorológica HOBO (Onset Computer), equipada
com um anemômetro de 3 copos a aproximadamente 2,1 m de altura; sensores de temperatura do ar, umidade
relativa e um termômetro de globo na cor cinza a 1,1 m de altura; e um piranômetro a 1,6 m de altura. No
Rio de Janeiro, foi utilizada uma estação meteorológica Davis Vantage Pro2, equipada com sensores de
temperatura do ar, umidade relativa, piranômetro e termômetro de globo na cor cinza, todos a 1,5 m de altura
e um anemômetro posicionado a 2 m de altura. Além das variáveis de conforto, tais como temperatura do ar
(Ta), umidade relativa (UR), velocidade do ar (Va) e radiação solar (RS), foi obtida posteriormente a
temperatura radiante média, Trm, calculada a partir da fórmula para convecção forçada, conforme
apresentada no Anexo B da ISO 7726 (1998, p.14). As características dos sensores usados nas campanhas
nas duas cidades estão representadas na Tabela 1.

a)

b)
Figura 1 – Pontos monitorados em Curitiba (a) e no Rio de Janeiro (b).
Tabela 1 – Características dos sensores utilizados nas medições
Sensor

Resolução por unidade de medida

Intervalo de medição

Precisão

-40° a +75°C
0 a 100%

+/- 0.21°C entre 0° e 50°C
±2,5% (0-90%), ±3,5% (90100%)
± 0.5 m/s
± 3% entre 17 e 30 m/s
± 4% entre 30 e 44 m/s
±3°
±10 W/m² ou ±5%

Curitiba

Temperatura do ar
Umidade do ar

0,02°C
0,1%

Velocidade do ar

0,4 m/s

1 a 80 m/s

Direção do vento
Radiação solar

0.19 m/s
1.25 W/m2

0 – 44 m/s
0 a 1280 W/m2

Temperatura do ar
Umidade do ar

0,1°C
1%

Velocidade do ar
Radiação solar

0,4 m/s
1 W/m2

Rio de Janeiro

-40° a +65°C
1 a 100%
1 a 80 m/s
0 a 1800 W/m2
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±0,5°C acima de 20°F (-7°C)
±3% (0-90%), ±4% (90100%)
±1 m/s
±5%

3

A classificação climática de Köppen-Geiger para Curitiba é Cfb (temperado de altitude) e para o Rio
de Janeiro Aw/Am (clima tropical).
Paralelamente ao monitoramento das variáveis climáticas, foram aplicados questionários de conforto,
conforme a ISO 10551 (1995), envolvendo questões relativas à sensação térmica dos transeuntes. Foram
levantados dados pessoais de (1) gênero, (2) idade, (3) altura, (4) peso, (5) local e tempo de moradia
(aclimatação), (6) vestimenta e (7) tempo de exposição ao ambiente externo. Além de dados referentes à
percepção térmica, avaliação e preferências térmicas, aceitação pessoal e tolerância. Para cada questão foi
aplicada uma escala de intensidade, de acordo com as definidas pela ISO 10551 (1995).
Em Curitiba, a amostra final resultou em 1685 questionários válidos e, no Rio de Janeiro, 985
questionários. Em relação aos dados pessoais, tem-se uma amostra bem diversificada, abrangendo várias
faixas etárias, características físicas e diferentes condições de isolamento térmico da vestimenta. Na Tabela
2, apresentam-se alguns dados biométricos das duas amostras, com classificação de idade e IMC segundo a
OMS.
Tabela 2 – Dados antropométricos das amostras de Curitiba e Rio de Janeiro.
Critério
Gênero

Idade

Índice de Massa
Corporal

57%

Rio de
Janeiro (N)
605

Rio de
Janeiro (%)
61%

718

43%

380

39%

501

30%

151

15%

Entre 25 e 64 anos (‘adulto’)

1032

61%

748

76%

Acima de 64 anos (‘idoso’)

152

9%

86

9%

Abaixo do peso (IMC < 18.5 kg/m²)

62

4%

23

2%

Normal (18.5 kg/m² ≤ IMC ≤ 24.5 kg/m²)

891

53%

434

44%

Acima do peso (IMC ≥ 25 kg/m²)

544

32%

355

36%

Obeso (IMC ≥ 30 kg/m²)

188

11%

173

18%

Categorias

Curitiba (N)

Curitiba (%)

Masculino

967

Feminino
Até 25 anos (‘jovem’)

Os valores de PET foram obtidos pelo software RayMan (MATZARAKIS et al., 2010). Os dados de
entrada são as variáveis climáticas, temperatura do ar, umidade relativa, temperatura radiante média e
velocidade do ar, a taxa metabólica foi fixada em 165 W/m² (ISO 8669, 2004). Os dados pessoais utilizados
para o cálculo do índice foram os valores de altura, peso e idade, referentes ao homem médio e à mulher
média estabelecidos pela norma ISO 8996 (2004).

3.2. Procedimento para a calibração do índice PET
O procedimento de calibração utiliza exclusivamente as respostas dos entrevistados quanto à sensação
térmica e os dados microclimáticos obtidos durante as campanhas de campo. O mesmo procedimento foi
realizado para os dados de Curitiba e do Rio de Janeiro. As respostas de sensação térmica (ST) foram
agrupadas da seguinte forma (ROSSI, 2012):
a) desconforto para o frio: votos -3 e -2;
b) conforto: votos -1, 0 e +1;
c) desconforto para o calor: +2 e +3.
Foram comparados os votos agrupados às faixas de estresse térmico do PET, conforme apresentadas
por Matzarakis e Mayer (1996) (Tabela 3). Para a calibração, os votos de conforto foram agrupados de
acordo com o método proposto por de Dear e Brager (1998), gerando-se a média para cada 1ºC de variação
na escala PET, ou seja, para cada intervalo, foi obtida uma média dos votos de sensação e preferência
térmicas. Com o intuito de se reduzir a probabilidade de ocorrerem valores de sensação tendenciosos,
adotou-se como critério para cada média agrupada de votos de sensação térmica um número mínimo de
cinco respondentes, resultante para cada faixa de 1°C (PET). A calibração das categorias de conforto/estresse
térmico (Tabela 3) foi feita de acordo com a relação direta entre os valores médios de PET resultantes e o
voto médio agrupado, por regressão linear. Pantavou et al. (2014) compararam o método de regressão linear
a outros dois métodos na calibração de índices de conforto (incluindo o índice PET) para ambientes externos
monitorados em zonas climáticas mediterrâneas, quais sejam: análise Probit e regressão cúbica. Na
comparação, a análise Probit, adotada com alguma frequência na geração de modelos calibrados, não
apresentou resultados significativamente mais precisos que por regressão linear. No presente estudo,
tratando da calibração do índice PET, adotou-se a regressão linear por sua simplicidade de execução.
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Tabela 3 – Sensação térmica e nível de estresse térmico para os índices PMV e PET.
PMV
PET
Sensação térmica
Nível de estresse térmico
muito frio
extremo estresse para o frio
-3,5
4ºC
----------------------------------------------------------------------------frio
forte estresse para o frio
-2,5
8ºC
----------------------------------------------------------------------------pouco frio
moderado estresse para o frio
-1,5
13ºC
----------------------------------------------------------------------------levemente frio
leve estresse para o frio
-0,5
18ºC
----------------------------------------------------------------------------confortável
sem estresse térmico
0,5
23ºC
----------------------------------------------------------------------------levemente calor
leve estresse para o calor
1,5
29ºC
----------------------------------------------------------------------------moderado estresse para o calor
pouco calor
2,5
35ºC
----------------------------------------------------------------------------calor
forte estresse para o calor
3,5
41ºC
----------------------------------------------------------------------------muito calor
extremo estresse para o calor
Fonte: adaptado de Matzarakis, Mayer, 1996 (tradução livre).

Para cada categoria de estresse térmico, novas faixas foram definidas, então, a partir da Tabela 1, que
também apresenta a correspondência de faixas/PET por variações do PMV, na escala de sete pontos usada
para o levantamento dos votos de sensação térmica.
Também foi calculada a porcentagem de insatisfeitos (percentage of dissatisfied, “PD”) a partir dos
votos de sensação térmica, agrupada nas categorias listadas acima, por intervalo de 1ºC PET. O PD foi
comparado à equação sugerida por Fanger (1970) para a porcentagem de pessoas insatisfeitas (PPD),
conforme ISO 7730 (2005).

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Análise das variáveis climáticas e pessoais
A Tabela 4 apresenta a análise descritiva dos dados climáticos monitorados em Curitiba e a Tabela 5 para o
Rio de Janeiro. Os levantamentos abrangeram uma grande variedade de condições climáticas, para todas as
variáveis. Em Curitiba, por exemplo, em relação à temperatura do ar, a mais baixa temperatura registrada foi
de 6,4ºC e a mais alta, de 32,6ºC. Já para o Rio de Janeiro a mais baixa temperatura registrada foi de 24,9ºC
e a mais alta, de 36,8ºC.
Curitiba
Média
Mínimo
Máximo

Tabela 4 – Análise descritiva das variáveis climáticas para Curitiba.
Va (m/s)
RS (W/m²)
Ta (°C)
UR (%)
1,0
0,0
3,5

298
0
1249

19,4
6,4
32,6

57
23
93

Trm (°C)
30,1
8,6
74,7

Tabela 5 – Análise descritiva das variáveis climáticas para o Rio de Janeiro.
Va (m/s)
RS (W/m²)
Ta (°C)
UR (%)
Trm (°C)
Rio de Janeiro
Média
Mínimo
Máximo

0,9
0,0
2,7

449
21
1218

29,0
24,9
36,8

68
37
82

41,6
13,1
76,4

A amostra de dados pessoais pode ser caracterizada por gênero, idade, altura, peso e vestimenta (clo).
Também se observa uma grande diversidade na amostra, com diferentes características físicas, condições de
isolamento térmico, conforme dados apresentados na Tabela 6 para Curitiba e Tabela 7 para o Rio de
Janeiro. Os valores mínimos e máximos das variáveis pessoais são similares nas duas cidades, com
variâncias na mesma ordem de grandeza, com exceção do isolamento térmico. Em Curitiba, o maior valor foi
de 2,6 clo enquanto que no Rio de Janeiro esse foi de 0,7 clo.
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Curitiba

Tabela 6 - Análise descritiva dos dados pessoais para Curitiba.
Idade
Altura (cm)
Peso (Kg)
Peso (IMC)

Média
Mínimo
Máximo

38
13
91

169
130
202

71
40
180

25
16
56

clo
0,7
0,2
2,6

Tabela 7 - Análise descritiva dos dados pessoais para o Rio de Janeiro.
Idade
Altura (cm)
Peso (Kg)
Peso (IMC)
Rio de Janeiro

clo

Média
Mínimo
Máximo

0,4
0,2
0,7

42
13
87

169
130
198

74
38
140

26
12
55

4.2. Análise da calibração
Optou-se por realizar a calibração somente para as faixas desconforto/estresse do índice PET que
apresentaram a maior porcentagem de respostas, em ambas as cidades. No caso do Rio de Janeiro, foram
calibradas as faixas de leve estresse para o calor (22% do total de respostas), moderado estresse para o calor
(39%) e forte estresse para o calor (18%), perfazendo juntas a maior parte dos votos (79%) levantados. Para
Curitiba, foram calibradas as faixas de leve estresse térmico para o frio (22% do total de respostas), sem
estresse térmico (21%) e leve estresse para o calor (20%), ou seja, 63% do total A Figura 2 mostra o gráfico
de dispersão com as curvas de tendência e equações de regressão, para os dados agrupados por intervalos de
1°C na escala PET, para Curitiba e Rio de Janeiro, respectivamente. Os valores referenciais de mudança de
faixa de conforto/estresse térmico do PET (conforme Tabela 3) também foram plotados (linha tracejada).
Verifica-se que a inclinação das curvas de tendência é levemente diversa entre as cidades, porém
ambas diferem visivelmente das faixas originais do índice PET. A neutralidade térmica para Curitiba (ST =
0) ocorre em 19,2ºC, havendo uma diferença de 0,6ºC em relação ao valor PET referencial para essa situação
que é de 18,6ºC. Para o Rio de Janeiro, a linha de tendência na faixa monitorada não atinge a neutralidade
térmica. A partir da Figura 2, é possível traçar faixas calibradas de estresse térmico (Tabela 8), aplicando-se
as equações de regressão para as duas cidades.
3,0

Votos Médios de Sensação Térmica

2,0

1,0

0,0

0
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12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

-1,0

ST = 0,0839*PET - 1,6142 (Curitiba)
ST = 0,0734*PET - 1,1194 (Rio)

-2,0

-3,0

PET (ºC)
ST Curitiba

ST Rio

faixas original do PET

Linear (ST Curitiba)

Linear (ST Rio)

Linear (faixas original do PET)

Figura 2 – Votos médios de sensação térmica agrupada (ST) e curvas de regressão.

A Tabela 8 apresenta os dados calibrados para Curitiba e Rio de Janeiro, as faixas originais do PET e a
sua correspondência com a escala de sete pontos proposta por Fanger (1970). A análise de Curitiba mostra
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que a população tem uma tolerância térmica maior para baixas temperaturas do que a proposta para o PET,
visto que a temperatura equivalente para “leve desconforto para o frio” reduziu-se em 5ºC em relação à faixa
original. Da mesma forma, parece haver uma maior tolerância para estresse térmico por calor/faixa de “leve
estresse térmico para o calor”, a qual teve uma diferença de 8°C em relação à proposta para o PET. A
categoria “sem estresse térmico” também sofreu alteração, passando para 25°C.
Tabela 8– Calibração da sensação térmica e nível de estresse térmico para os índices PET, para Curitiba e Rio de Janeiro.
escala de 7 pontos
PET (ºC) original
PET/PD (Curitiba)
PET/PD (Rio)
Categoria de estresse térmico
-1,5
13ºC
leve estresse para o frio
-0,5
18ºC /10%
13 °C/15%
sem estresse térmico
0,5
23ºC /10%
25 °C/17%
22 °C/12%
leve estresse para o calor
1,5
29ºC /51%
37 °C/50%
36 °C/51%
moderado estresse para o calor
2,5
35ºC /93%
49 °C/94%
forte estresse para o calor
3,5
41ºC
extremo estresse para o calor

A calibração para o Rio de Janeiro também mostra que para as categorias de leve e moderado estresse
térmico houve ampliação da escala de sensação térmica, de 29°C para 36°C para “leve estresse térmico” e de
35°C para 49°C para “moderado estresse térmico”. Não foi possível calibrar a categoria “sem estresse
térmico” para o Rio de Janeiro, pois não houve quantidade significativa de votos levantados nessa faixa.
Para as duas cidades, as faixas originais do índice sofreram alterações (Tabela 6), confirmando que as
populações estudadas têm diferentes exigências térmicas entre si, visto que as características climáticas são
bem diferentes.
As porcentagens de insatisfeitos (PD) para Curitiba e Rio estão apresentadas nas Figuras 3 e 4, sobre
as quais também se plotaram resultados da equação original para PPD (‘Predicted Percentage of
Dissatisfied’, conforme a ISO 7730, 2005) para a faixa de sensação térmica analisada em cada caso. O
mínimo valor para PD, em Curitiba, foi de aproximadamente 12% (ou 11,64%, obtido a partir da equação
apresentada na Figura 3, ao atribuir-se x=0 para o ‘Voto médio de sensação térmica’). A partir disso, a
equação original para PPD foi ajustada para um mínimo de 12% PD (ou invés de 5%, para ambientes
internos com ar condicionado), considerando que em espaços abertos divergências em termos de sensação
térmica são maiores que em espaços fechados. Para Rio de Janeiro, seguindo o mesmo procedimento,
encontrou-se a equação constante da Figura 4, para a qual se obtém um mínimo de PD de 7%, para x=0.
Ambas as equações e o ajuste na equação de PPD são apresentados na Tabela 9.
Amostra
Curitiba
Rio de Janeiro

Tabela 8– Equações de regressão para PD e equação ajustada de PPD para Curitiba e Rio de Janeiro.
Equação obtida a partir de curva de tendência
Equação ajustada de PPD para a amostra
(polinomial)
y = 15,54x2 + 2,0231x + 11,637
y = 1,8134x2 + 35,683x - 6,7343

As porcentagens obtidas pela equação ajustada apresentam maiores diferenças de valores na categoria
“sem estresse térmico” (entre -0,5 e 0,5). A partir das equações polinomiais, as porcentagens de insatisfeitos
(PD) puderam ser obtidas para cada categoria de estresse térmico, conforme mostrado na Tabela 8. Para as
categorias de “estresse térmico para o calor”, os valores ajustados se aproximam dos valores originais
propostos por Fanger (1970), com diferença de apenas 1% (Tabela 8). As equações polinomiais obtidas para
Curitiba (Figura 3) e Rio de Janeiro (Figura 4) são diferentes, sugerindo que ambas as amostras têm distintas
percepções térmicas com seus próprios níveis de tolerância térmica para frio ou calor, corroborando o
observado nas diferentes inclinações das curvas de tendência apresentadas na Figura 2.
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Figura 3 – Porcentagem de insatisfeitos (PD) versus votos de
sensação térmica médios agrupados, para Curitiba.

Figura 4 – Porcentagem de insatisfeitos (PD) versus votos de
sensação térmica médios agrupados, para Rio de Janeiro.

5. CONCLUSÕES
Nesse trabalho foi utilizado o mesmo método de calibração do índice PET para duas cidades com diferentes
tipos de clima. O levantamento de dados climáticos e questionários de conforto em Curitiba e Rio de Janeiro
foram similares. Para Curitiba foi possível calibrar três categorias do índice PET, leve estresse térmico para o
frio, sem estresse térmico e leve estresse térmico para o calor; para o Rio de Janeiro, em função do período
de monitoramento (primavera e verão) foi possível calibrar as categorias de leve, moderado e forte estresse
térmico para o calor. Para as duas cidades a percepção térmica da população estudada é diferente daquela
definida pelo índice PET. Os resultados apresentados reforçam a necessidade de calibração do índice PET
para outras localidades, com realidades climáticas diferentes e populações com diferentes percepções
térmicas.
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RESUMO

Trabalhos recentes no meio acadêmico têm apontado os cemitérios como grandes fontes de contaminação
ambiental. Estes equipamentos urbanos, além de serem vistos como prejudiciais ao meio ambiente, ainda
carregam o estigma de serem locais sombrios e que trazem mais malefícios do que benefícios para a
vizinhança em que estão inseridos. Desta forma não são enfatizadas as contribuições positivas que algumas
das tipologias de necrópole, como os cemitérios-parque podem trazer para o entorno urbano pelo fato de
serem grandes áreas vegetadas. Portanto, o objetivo deste estudo é romper com a imagem ruim que se tem
destes equipamentos urbanos, tentando provar suas contribuições sociais e ambientais positivas, tomando
como base estudos microclimatológicos e de apropriação espacial, realizados no Cemitério da Paz, em Belo
Horizonte, no ano de 2014. Foram utilizados os softwares ENVI-met© versão 4.0 Beta 1 e Rayman© versão
1.2, respectivamente, para as simulações de aspectos climáticos e conforto térmico do usuário em situações
distintas de cobertura do solo. Os resultados mostram que a concepção arquitetônico-paisagística do
cemitério-parque pode contribuir positivamente para o microclima do seu entorno e para o fomento da
utilização deste como espaço de lazer. Entretanto, se compararmos a situação real com a simulada,
inteiramente coberta por pavimentação, pode-se observar que não houve diferença expressiva no conforto
térmico estimado dos usuários.
Palavras-chave: vegetação urbana, microclima,cemitério.

ABSTRACT

Recent academic works have classified graveyards as significant sources of environmental contamination.
Besides seen as harmful to the environment, cemeteries carry a stigma of being obscure places that bring
more damage than benefits to the neighborhood in which they are located. That way the positive aspects are
never emphasized, especially the contributions that some types of necropolis such as memorial parks could
bring to the urban surroundings, for being wide green covered areas. Therefore the aim of this study is to
refute the necropolis’ bad reputation by trying to prove their social and environmental positive contributions
based on microclimatologic and spatial appropriation studies carried out at Cemitério da Paz, in Belo
Horizonte, in 2014. The softwares ENVI-met© version 4.0 Beta1 and Rayman© version 1.2 were used,
respectively, for the simulations of climatic aspects and thermal comfort of users in different situations of
soil cover. The results show that the architecture and the landscape design of a Park-Cemetery can contribute
positively to the microclimate of the surroundings and promote leisure uses within such urban spaces.
However, if we compare the actual situation with the simulated one all covered by paving, we can see that
there was no significant difference in the estimated thermal comfort of the users.
Keywords: urban greenery, urban microclimate, cemetery.
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1. INTRODUÇÃO
Os cemitérios são equipamentos urbanos bastante controversos. São rotulados como locais sombrios,
insalubres, que contaminam o meio ambiente. Muito se tem falado sobre os impactos negativos das
necrópoles, sobretudo no que concerne à qualidade do lençol freático e à emissão de gases de efeito estufa,
dentre outros. Pacheco (2012) enfatiza que, em relação aos efeitos da presença de um cemitério em uma zona
urbana, é usual relacionar as necrópoles com o impacto ambiental que causam nas águas subterrâneas
devido ao vazamento do produto da decomposição dos corpos.
Pouco se menciona sobre a contribuição positiva do microclima de cemitérios cuja concepção
paisagística privilegia a vegetação à massa construída, como os cemitérios-parque, para o conforto térmico
dos habitantes de uma zona urbana. Os cemitérios deste tipo, também chamados de Memorial Park, surgiram
nos EUA no começo do séc. XX. As necrópoles do tipo parque são formadas quase sempre pelos mesmos
biótopos1: uma porcentagem de área com vegetação arbórea que margeia as quadras; grandes áreas gramadas
que se constituem nas zonas de sepultamento; áreas cujo solo se encontra constantemente exposto e
revolvido, devido ao fato de serem áreas de sepultamento de grande rotatividade, e pequenas áreas
edificadas. A concepção arquitetônica e paisagística desta tipologia de necrópole preza pela neutralidade e
tenta dissimular a presença da morte utilizando o recurso da vegetação abundante e das lápides de dimensões
modestas no nível do terreno. Por isto, no estudo de Rocha (2014), relata-se que muitos usuários não
percebem o cemitério-parque como uma necrópole, pois os princípios projetuais não passam a impressão de
tal, e sim de um parque. Este aspecto desta tipologia é positivo se analisarmos que a atenuação da imagem
sombria tradicional dos cemitérios pode contribuir para um aumento do número de usuários, o que melhora a
segurança e promove o uso destes espaços públicos (ROCHA, 2014).
Este estilo de necrópole foi escolhido para análise dos efeitos de seu microclima no entorno
construído, justamente por se configurar como um parque urbano, onde a porcentagem de área vegetada é
muito superior à área construída, diferentemente dos cemitérios românticos, que são aqueles que se
assemelham às cidades dos vivos, com ruas, quadras cimentadas e sepulturas no formato de pequenas casas e
capelas.
A justificativa para o desenvolvimento do presente trabalho se dá pelo fato de que a temática das
necrópoles, enquanto equipamentos importantes para a estruturação do tecido urbano, ainda é pouco
discutida no meio acadêmico (ROCHA, 2014). Além disto, conforme afirmam Carvalho, Soares e Souza
(2008) os efeitos ambientais positivos das áreas verdes, como as necrópoles, ainda são pouco estudados,
sendo que há escassas referências bibliográficas sobre o tema.
De acordo com Sirqueira (2014) um microclima caracteriza condições climáticas próprias de um
ambiente urbano de dimensões relativamente pequenas se comparadas à área total urbanizada. Isto significa
que este ambiente possui características materiais e/ou morfológicas que fazem com que suas variáveis
climáticas se diferenciem das do seu entorno. Os cemitérios-parque, como o próprio nome sugere, são áreas
que se destacam no tecido urbano impermeabilizado e adensado, por constituírem grandes áreas livres
verdes. A vegetação da necrópole pode, nesse sentido, exercer uma influência considerável em um
microclima local, pois muitos autores têm constatado que a vegetação diminui os efeitos negativos das ilhas
de calor urbanas (OKE, 1978; DIMOUNDI, NIKOLOPOULOU, 2003 apud SIRQUEIRA, 2014)2.

2. OBJETIVO
O objetivo do presente trabalho foi analisar os impactos ambientais e sociais positivos dos cemitérios-parque
em cidades adensadas, tomando como caso de estudo o Cemitério da Paz, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Pretendeu-se confrontar a idéia tradicional de que cemitérios são locais que só trazem prejuízos ao seu
entorno urbano pois são ambientes considerados sombrios, mal frequentados e que, por consequências
específicas de implantação, construção e manutenção, podem poluir o meio ambiente.

3. MÉTODO
O método de abordagem geral foi o indutivo (MARCONI; LAKATOS, 2003), pois partiu-se da análise de
um caso exemplar para caracterizar o impacto de uma necrópole do tipo parque no microclima de uma área
urbana. O método de procedimento foi o de estudo de caso, empregando-se para isso a pesquisa bibliográfica
1
Biótopo corresponde ao local físico composto de condições especificas e estáveis de fatores abióticos como umidade, pressão,
temperatura, tipo de solo, relevo, etc., onde um grupo de populações vive (ALMEIDA, 2016).
2
DIMOUNDI, A; NIKOLOPOULOU, M. Vegetation in the urban environment: microclimatic analysis and benefits. Energy and
Building, Lausanne, v.35, n.1, p. 69-76, 2003; OKE, T.R. Boundary layer climates. 2. ed. Londres: Methuem e Co. LTD, 1978.
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e documental relativa ao local, bem como: o trabalho de campo para o levantamento de dados quantitativos
(monitoramento climático local) e a simulação computacional através do programa ENVI-met© versão 4.0
(SIRQUEIRA, 2014); os dados referentes à resistência térmica da vestimenta e de atividades metabólicas e
calibração do índice PET (Temperatura Fisiológica Equivalente) 3 para a cidade de Belo Horizonte,
levantados e obtidos por Hirashima (2010) e a coleta de dados qualitativos relativos à percepção dos usuários
sobre a ambiência do cemitério por Rocha (2014).
Foi feita uma análise comparativa entre os dados de percepção dos usuários em relação à ambiência e
os dados de conforto térmico calculados através do PET, a partir dos resultados obtidos por Sirqueira (2014)
e Hirashima (2010).

3.1. Simulações no modelo microclimático ENVI-met©
Sirqueira (2014) em sua dissertação de mestrado, escolheu o Cemitério da Paz, como uma das áreas de
estudo para verificar a influência de espaços vegetados no microclima de uma cidade. Para isto ela procedeu
a simulações computacionais no software ENVI-met©. Os dados microclimáticos de entrada no modelo
(temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento) foram medidos no local utilizando dataloggers
HOBO U12-012, marca ONSET, previamente aferidos na Estação Meteorológica principal de Belo
Horizonte. O procedimento de aferição foi o mesmo adotado por Hirashima (2010). Depois de aferidos, estes
HOBOs foram instalados dentro de abrigos meteorológicos na área de estudo, nas quadras 2 e 8 do Cemitério
(veja Figura 3) nas altitudes respectivas de 875m e 865m (SIQUEIRA, 2014).
Os dados de radiação solar e nebulosidade, que não puderam ser coletados em campo, foram obtidos,
respectivamente, pelo programa Radiasol®, versão 2 (BUGS, 2010), que fornece uma média da radiação
global das cidades brasileiras de acordo com o mês do ano, e pelas Normais Climatológicas do Brasil.
Os dados obtidos foram usados para verificar a capacidade do programa ENVI-met© em simular as
condições locais no período monitorado, e depois, para os cenários desejados. Sirqueira (2014) utilizou
dados de dois dias do período monitorado para as simulações, os dias 18/02/2014 e 19/04/2014, por
apresentarem semelhanças aos de dias típicos de verão e inverno, respectivamente. A Tabela 1 apresenta os
dados para calibração que foram inseridos como entrada no programa ENVI-met©.
Tabela 1 – Dados de entrada para a simulação da área do Cemitério da Paz,
considerando diferentes tipos de cobertura do solo, de acordo com as ocorrências locais.
Variáveis
Verão
Inverno
Velocidade do vento HOBO42
1,5 m/s
2,5 m/s
Direção do vento - em graus HOBO42
165
98
Temperatura do ar - °C HOBO42
20,1
20,4
Umidade relativa do ar - % HOBO42
89
78,6
Umidade específica do ar à 2500m - g/kg HOBO42
10,06
7,7
Velocidade do vento HOBO43
1,41 m/s
1,69 m/s
Direção do vento - em graus HOBO43
70
86
Temperatura do ar - °C HOBO43
22,2
18,6
Direção do vento - em graus
70
86
Nebulosidade - (em X 8)
5,6
2,4
Temperatura do solo - °C
29,4 (a 20 cm)
24 (a 20 cm)
Umidade do solo - %
94 (a 20 cm)
20 (a 20 cm); 10 (a 50 cm); 7,5 (a mais de 50 cm)
Albedo solo nu
0,20
0,20
Albedo concreto envelhecido
0,13
0,26
Albedo grama
0,24
0,27
Albedo Floresta
0,13
0,11
Calibração inicial do programa
Radiação
Radiação Difusa - W/m²
476
147
Radiação Global - W/m²
595
888
Fonte: Sirqueira, 2014.

A coleta de dados serviu de base para a calibração do modelo micrometeorológico, gerando-se duas
situações: a situação real e também um segundo cenário, no qual a área gramada do cemitério foi substituída
por um revestimento de concreto. Conforme mostrado nas Figuras 1A e 1B, o desenvolvimento dos modelos
da área de estudo compreendeu, além da inserção de dados microclimáticos, a entrada de dados do tipo de
solo do local, do tipo de vegetação e de edificações do entorno imediato e seus respectivos albedos. Em
3
O PET equivale à temperatura do ar em um ambiente interno na qual o balanço térmico do corpo humano é mantido com suas
temperaturas de centro e da pele iguais àquelas existentes sob as condições que estão sendo avaliadas.
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vermelho está a área predominantemente gramada, em cinza as edificações e pavimentos das ruas (asfalto)
em preto; em marrom indica-se o solo argiloso e em bege a base de concreto (solo impermeabilizado) das
edificações (SIRQUEIRA, 2014).
Já nas Figuras 1C e 1D, a mesma área foi modificada para um cenário de impermeabilização com
pavimento de concreto substituindo a grama do cemitério, sendo que as cores usadas têm a mesma legenda
das figuras anteriores. Os modelos real e modificado serviram de base para a simulação no ENVI-met© e
resultaram na comparação entre os dois cenários propostos por Sirqueira (2014), com a finalidade de se
verificar os impactos positivos que uma zona vegetada tem sobre o microclima local. No estudo original a
autora procedeu com simulações tanto para o dia típico de verão quanto para o de inverno, porém neste
trabalho analisa-se apenas os resultados das simulações para o verão.

Figura 1 – Áreas de modelagem para simulação no ENVI-met©. Figuras A e B referentes ao padrão real da área estudada. Figuras C
e D representam uma possível situação para o cenário hipotético: (A) Camada de vegetação e edificação – grama e parcelas
arborizadas (vermelho) e edificações (cinza); (B) Camada de solo – solo natural sem revestimento (marrom), asfalto (preto); (C)
Camada de vegetação e edificação do cenário – presença de vegetação fora do cemitério (vermelho) [área não modificada] e
edificações (cinza) ; (D) Camada de solo no cenário - solo revestido com concreto (bege) e asfalto (preto) (SIRQUEIRA, 2014).

3.2. Cálculo de PET

Do ponto de vista do planejamento urbano, a avaliação dos microclimas urbanos pode ser feita tendo-se o
conforto térmico humano como referência. Este é medido por índices de conforto que relacionam parâmetros
climáticos às sensações térmicas das pessoas. Um destes índices é o chamado PET, que foi adaptado para
ambientes exteriores das cidades da Alemanha. Hirashima (2010) calibrou-o para os espaços abertos da
cidade de Belo Horizonte, MG. Portanto, a versão calibrada do índice por esta autora foi a utilizada para
verificar as condições de conforto térmico dos usuários no Cemitério da Paz, durante o verão.
Os dados obtidos por Sirqueira (2014) foram inseridos no programa Rayman© versão 1.2, para o
cálculo do PET (Tabela 2, obtidos por Sirqueira, 2014, e os da Tabela 4 a seguir). Para fins de comparação,
o cálculo do PET foi feito para o dia de verão. Isto ocorreu pelo fato de que só se foram publicadas em
Sirqueira (2014) as simulações de temperatura e umidade do dia 18/02. Tendo isto em consideração, foram
escolhidos então, três horários para o cálculo de PET: às 6h, por ser um horário em que ainda não há forte
radiação solar, o horário de 15h, por ser o mais quente do dia e o de 20h, por ter sido escolhido por Sirqueira
para realizar as simulações no ENVI-met©. É importante salientar que, sendo a área da necrópole
relativamente homogênea, foram usados os dados apenas do HOBO 904042 (veja Figura 3), que fica na
altitude de 875m.
Tabela 2 –Dados de entrada no programa Rayman©
Hora
Área

06:00

15:00

20:00

Real

Modificada

Real

Modificada

Real

Modificada

Temperatura do ar - °C

22,3

22,6

22,9

23,4

22,3

22,8

Umidade relativa do ar - %

77,2

71,0

74,2

65,6

75,9

66,8

Velocidade do vento - m/s

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

6

6

6

6

6

6

114

144

438

438

0

0

Nebulosidade (X8)
Radiação global -W/m²
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Tabela 3 –Intervalos do índice térmico PET
para Belo Horizonte, período de verão
PET (°C)
Até 30,5
30,5 - 35
Acima de 35

Percepção térmica
Confortável
Calor
Muito Calor

Os resultados obtidos foram convertidos para
os intervalos de PET estabelecidos por Hirashima
(2010) para o município de Belo Horizonte,
conforme a Tabela 3, para verificar as condições de
conforto térmico do usuário.

Fonte: Hirashima, 2010.

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O cemitério escolhido como caso de
estudo é o Cemitério Municipal da
Paz, que fica na cidade de Belo
Horizonte, capital do estado de Minas
Gerais. A cidade está numa região de
clima tropical de altitude, possuindo
um período mais quente e úmido
durante o verão e inverno seco, bem
definidopor temperaturas e umidade
relativa do ar mais baixas e
consequente maior amplitude térmica.
A Figura 2 mostra a localização do
caso de estudo.
O Cemitério da Paz se localiza
no bairro Caiçaras, na divisa com os
bairros Aparecida – 7ª Seção e Nova
Esperança, na região Noroeste de
Figura 2 – Localização do Cemitério da Paz no Município de Belo Horizonte, MG. Belo Horizonte. Foi a terceira
necrópole a ser inaugurada na cidade,
Limite do Município em coordenadas UTM sobre base do Google Maps 2017©
Foto do cemitério: (WIKIMAPIA, 2012).
em 1967 e possui 289.000 m2 de área.
O Cemitério da Paz é maior área vegetada da região, sendo que a quantidade de áreas verdes nesta
região da cidade é muito pequena, contabilizando apenas 2 m² por habitante (ROCHA, 2014). Conforme
mostrado na Figura 3, o cemitério é separado do resto do tecido urbano por duas grandes avenidas: a
Presidente Carlos Luz e a Américo Vespúcio. Os bairros supra-mencionados, apesar da verticalização pouco
acentuada, com residências, em sua marioria, de um a dois pavimentos, possuem em comum uma alta
densidade de ocupação horizontal e escassez de áreas verdes públicas e de arborização viária.

Figura 3 – Localização do Cemitério da Paz.
Editado pela autora sobre base do Google
Earth©, 2015.

Figura 4 – Uso e ocupação do solo no entorno do cemitério
(BELO HORIZONTE, 2014).
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Entretanto, todos os bairros do entorno do cemitério eram caracterizados, até recentemente, como
ZAR-2 segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1996. Em 2010, parte da área do bairro Alto Caiçaras
foi transformada de ZAR-2 em ZE, conforme a Figura 4, ou seja, Zona de Grandes Equipamentos, destinada
aos usos de relevância para a estrutura urbana (BELO HORIZONTE, 1996).
Art. 8º - São ZARs as regiões em que a ocupação é desestimulada, em razão de ausência ou
deficiência de infra-estrutura de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, de precariedade
ou saturação da articulação viária interna ou externa ou de adversidade das condições topográficas, e
que se subdividem nas seguintes categorias: baixa densidade demográfica;
II - ZARs-2, regiões em que as condições de infra-estrutura e as topográficas ou de articulação viária
exigem a restrição da ocupação (BELO HORIZONTE, 1996, p. 2)

4.1. A fauna e a flora
A flora local é composta por quadras gramadas com predominância da espécie batatais, ladeadas por árvores
de grande porte exóticas ou nativas do Brasil, como paineiras, ipês-rosa e amarelo, pinheiros, flamboyants e
sucupira preta. Já a fauna compreende pássaros como corujas, quero-queros, gaviões, pombas, joãos-debarro, bem-te-vis, pica-paus, truncais, almas-de-gato e anus-brancos (ROCHA, 2014).

4.2. Percepção dos usuários
Rocha afirma que o Cemitério da Paz
É um espaço frequentado pelas mais diversas pessoas, para as mais diferentes finalidades. Sua
ambiência não é triste e transmite uma sensação de tranquilidade, de paz, como o próprio nome da
necrópole diz. Esta impressão é partilhada por funcionários e por frequentadores do local. Por ser uma
área verde de grande extensão, dentro de uma região onde a presença da natureza é pouco
pronunciada devido à intensa ocupação urbana, o Cemitério da Paz se transformou em um verdadeiro
“parque-cemitério”, onde atividades características de um equipamento urbano concebido para o lazer
foram incorporadas. A paisagem verde, que se torna ainda mais exuberante na época de floração,
juntamente com o micro-clima (sic) do local e a proteção contra a intensa circulação de veículos são
fatores que contribuem para a utilização de tal espaço de outras formas desvinculadas do contexto
fúnebre (ROCHA, 2014, p. 154-155).

Conforme apontado por Rezende (2000), Carvalho, Soares e Souza (2008) e Rocha (2014), os
cemitérios são muitas vezes usados como espaços de lazer, e os cemitérios-parque, particularmente, devido à
certas características da sua concepção arquitetônica e paisagística, acabam atraindo diferentes tipos de
usuários que interpretam aquele espaço como um verdadeiro parque urbano. Rocha (2014) relata que
funcionários e pessoas que trabalham nos arredores da necrópole vão ou permanecem no local para descansar
na hora do almoço, aproveitando a sombra das árvores e a ambiência de tranquilidade. A autora também
identificou que o Cemitério da Paz é frequentado por pessoas para fazer caminhadas e exercícios ao ar livre,
pois consideram o cemitério um lugar tranquilo, com a ausência de trânsito, de cruzamentos e travessias
perigosas, além da falta de poluição ou barulho, e pela arborização.
Tabela 4– Valores de taxas metabólicas e resistência térmica
da vestimenta dos usuários do Cemitério da Paz
definidos para o presente estudo
Atividade
Taxa
Vestimenta
metabólica (W)
(clo)
Sentado
105
0,5
Andando
210
0,5

Portanto, para o cálculo de PET neste
estudo, foram consideradas as atividades de
caminhar e descansar (sentado), vestindo uma
camisa de manga curta, calça jeans e sapato fechado
que é a vestimenta mais comumente usada pelos
belo horizontinos, de acordo com Hirashima (2010).
Isto é representado pelos seguintes parâmetros, mostrados na Tabela 4, de taxas metabólicas relativas
às atividades escolhidas e de resistência térmica da vestimenta, citados por Hirashima (2010) e baseados nas
tabelas A.2 da ISO 8996 (2004)4 e E.1 da ISO 7730 (1994)5 para as atividades relatadas acima.
Rocha (2014, p.70) ainda observa a função psicológica e estética da vegetação local afirmando que
esta tem em algumas tipologias de necrópole "a função de adornar de forma sóbria e melancólica a morada
4

ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 8996 : Ergonomics of the thermal environment
-- Determination of metabolic rate. Genebra, 2004.
5
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 7730 : Ergonomics of the thermal environment
-- Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal
comfort criteria. Genebra, 1994.
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dos mortos". Pacheco (2012) também assinala a importância da vegetação nas necrópoles, salientando seu
importante papel na salubridade dos espaços de sepultamento, uma vez que filtram alguns virus e bactérias
do solo e capturam CO2, produto da decomposição, no processo da fotossíntese, purificando a atmosfera
local.

4.3. Contaminação ambiental
Rocha (2014) relata que funcionários do cemitério citaram que em algumas quadras as sepulturas e
carneiros6 ficam tomados pela água e a decomposição dos corpos é, portanto, retardada. A presença do lençol
freático em nível superficial em certas áreas do cemitério, aliada possivelmente à construção inadequada dos
jazigos, tanto em profundidade quanto em relação às técnicas de construção, impermeabilização e
manutenção, acarretam problemas ambientais graves.
As precipitações, as regas que infiltram no solo e a água do lençol freático que, na época de chuva
sobe de nível, são contaminadas por líquidos da decomposição, por resíduos das urnas funerárias e pelas
bactérias e vírus existentes nos cadáveres, conforme apontado por Franco, Costa e Menegasse (2002)
podendo levar a contaminação a quilômetros de distância.
Entretanto, conforme Pacheco (2012), especialistas afirmam que cemitérios só contaminam o meio
ambiente se forem construídos de forma inadequada em terrenos impróprios, em locais cujo nível freático se
eleva acima do nível dos jazigos, ou onde não seja realizado o recolhimento e tratamento dos gases e líquidos
ou, caso os carneiros sejam mal vedados, feitos de materiais porosos ou trincados. Pacheco ainda acrescenta
que os cemitérios são equipamentos essenciais e indispensáveis a qualquer aglomerado populacional.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo em vista a descrição qualitativa da necrópole através do estudo de Rocha (2014), que forneceu dados
sobre as características físicas e sobre a impressão dos usuários, que é bastante influenciada pela vegetação
abundante do local, analisar-se-á a partir de agora os dados quantitativos coletados por Sirqueira (2014) no
que concerne às características microclimáticas.

5.1. Temperatura do ar

Figura 5 – Simulação da situação real: temperatura do ar no dia
18/02/2014 às 20:00 horas (SIRQUEIRA, 2014).

Figura 6 – Simulação do cenário hipotético: temperatura do ar no
cenário às 20:00 horas (SIRQUEIRA, 2014).

Na Figura 5 observa-se que a variação de temperatura entre a área vegetada da necrópole e a área
edificada do entorno, na situação real, é de aproximadamente 0,3°C. A Figura 6, porém, mostra a
possibilidade de aumento de temperatura do ar de cerca de 1°C com a substituição do gramado por
pavimento de concreto. Para o estudo de diferentes tipos de revestimento e a escolha do concreto, Sirqueira
(2014) utilizou a base de simulação de Assis et al. (2013) e realizou outras simulações com materiais
diversificados. O concreto obteve maior relevância para o estudo quanto a resultados de temperatura e
umidade relativa do ar.
6

Carneiros é o mesmo que túmulo. Diferem-se das sepulturas por serem revestidos de alvenaria, geralmente feita de blocos
cerâmicos ou com placas de cimento pré-moldadas ou moldadas in-loco, enquanto as sepulturas são covas cavadas no solo sem
qualquer tipo de revestimento.
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5.2. Umidade relativa
Já a umidade relativa do ar é dois pontos percentuais inferior ao centro da necrópole na área urbanizada que
antecede o cemitério em relação à direção dos ventos (barlavento), sendo que a presença da vegetação na
necrópole é capaz de elevar a umidade relativa do entorno urbano em até 2% nas regiões à sotavento, de
acordo com a Figura 7. Além disto, pode-se notar que houve uma queda da umidade geral em cerca de 10%
no cenário simulado em comparação ao que foi medido in-loco, conforme a Figura 8.

Figura 8 – Simulação do cenário hipotético: Umidade relativa do
ar no cenário às 20:00 horas (SIRQUEIRA, 2014).

Figura 7 – Simulação da situação real: Umidade relativa do ar
no dia 18/02/2014 às 20:00 horas (SIRQUEIRA, 2014).

5.3. PET
Para o cálculo do PET foram utilizadas apenas a data de 18/02/2014 e os horários 6:00, 15:00 e 20:00, para o
campo Date and Time do programa Rayman©. Foram utilizados os dados de Brasília para location, pelo fato
de no programa não existir a cidade de Belo Horizonte e a altitude de 875m para o campo Geographic Data.
No campo Current data, os dados Air Temperature, Rel. Humidity, Wind velocity, Global radiation, foram
preenchidos de acordo com os dados do dia analisado, conforme a Tabela 2. O campo Personal data, foi
deixado no modo Default, pois a pesquisa de Rocha não se centrava em identificar a faixa etária dos
entrevistados e, por isso, não foi possível definir um usuário padrão para a necrópole. O campo Chothing and
activity foi baseado na Tabela 4. Ao total foram realizados 12 cálculos de PET que envolviam a combinação
das seguintes variáveis: horários, com situação real e modificada e tipo de atividade do usuário.
Tabela 5 - Valores de PET para os usuários do Cemitério da Paz para os horários, cenários e atividades determinados
Hora
06:00
15:00
20:00
Area

Real

Modificada

Real

Modificada

Real

Modificada

PET sentado (°C)

19,2

19,5

26,2

26,8

17,2

17,7

PET andando (°C)

21,7

18,5

26,2

26,8

15,8

16,3

Na Tabela 5 e na Figura 9 são mostrados os resultados de PET para o dia de verão, para a situação real
e para a situação modificada (cenário da área de estudo pavimentada) de um usuário sentado e andando, nos
horários de 6h, 15h e 20h. Como se pode ver, em nenhuma das situações e cenários o usuário se encontraria
em desconforto térmico, de acordo com a calibração de Hirashima (2010).
Comprova-se, então, a situação descrita pelos usuários em relação ao ambiente agradável da necrópole
como local propício para se realizar atividades físicas e descansar, em razão de suas condições
microclimáticas. Entretanto, apesar da simulação feita por Sirqueira mostrar uma diferença relevante entre
os cenários real e modificado com relação à temperatura e umidade relativa do ar, percebe-se que o cenário
sem nenhuma vegetação não é capaz de provocar alteração no conforto térmico do usuário em comparação
com a situação real.
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Isto ocorre, provavelmente, pelo fato de
que a área do entorno não é tão densamente
ocupada, pois se caracteriza como uma ZAR-2,
o que quer dizer que são bairros residenciais
não verticalizados, então não se configura uma
ilha de calor intensa. Sugerem-se, entretanto,
estudos mais aprofundados para verificação
desta hipótese.

Figura 9 – Gráfico dos resultados de PET para os horários de 6h, 15h e
20h para os cenários real e modificado.

6. CONCLUSÕES

Este trabalho pretendeu abrir novos horizontes de pesquisa ao enfatizar o papel das necrópoles do tipo
parque na atenuação de efeitos de aquecimento urbano. Tomou-se como caso de estudo uma extensa área
predominantemente gramada na cidade de Belo Horizonte, que é o Cemitério da Paz. Sirqueira (2014) já
havia mostrado que esta extensa área gramada gerou um amortização significativa de temperatura e um
considerável aumento na umidade relativa do ar. Os depoimentos de usuários do local entrevistados por
Rocha (2014) também indicavam condições de bem-estar e conforto térmico. Para tentar confirmar tais
condições, foi calculado o PET, calibrado para Belo Horizonte, com os dados medidos e simulados do local
de estudo, comparando os resultados para a situação real, com área vegetada, e para um cenário onde toda a
vegetação do cemitério-parque seria substituída por pavimento de concreto. Todavia os resultados mostraram
que não houve diferença significativa no conforto térmico para o usuário entre a situação real e a modificada.
Contudo, no presente estudo não foi possível descobrir as reais causas deste fato e salienta-se, portanto, que
novas investigações em relação ao microclima no local devem ser feitas, prorizando-se, talvez, maior área de
abrangência (maior perímetro de entorno) para se chegar a conclusões mais precisas.
Então pode-se concluir que a vegetação exerce uma influência importante na forma como os usuários
deste espaço vivenciam este local, do ponto de vista do conforto térmico mas, sobretudo, do psicológico. Os
cemitérios muitas vezes são usados como verdadeiros parques urbanos, pela sua concepção arquitetônicopaisagística que dissimula a presença da morte.
Quanto aos problemas causados pela contaminação do lençol freático, sobretudo nas épocas chuvosas,
que é quando há uma elevação do nível do mesmo e o consequente contato das águas subterrâneas com os
corpos em decomposição, pode-se afirmar que isto seria resolvido de maneira simples. Seria necessário,
primeiramente, executar o reparo dos jazigos que se encontram com trincas e fissuras, e construir novos
carneiros onde antes haviam covas simples. Além disto, deveria ser feita a impermeabilização e vedação
correta dos carneiros e também a instalação de um sistema de recolhimento e filtragem de gases e,
eventualmente, a colocação de algum produto ou implantação de alguma tecnologia que eliminasse ou
reduzisse a formação de necrochorume.
Desse modo, as necrópoles do tipo parque, enquanto equipamentos urbanos, podem trazer muitos
benefícios ambientais e sociais, uma vez controlados os riscos de poluição ambiental. Tais benefícios, como
se pode denotar da literatura e neste trabalho, podem ser a constituição de: áreas de atenuação da ilha de
calor, da poluição atmosférica e sonora, graças à vegetação presente; espaço de preservação da flora e da
fauna locais e área verde que propicia conforto térmico aos usuários de forma que se torna um espaço para
lazer propício ao descanso e à realização de atividades físicas.
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RESUMO
Este estudo tem por objetivo analisar a Praça dos Girassóis situada em Palmas – TO, considerada a segunda
maior praça do mundo e um espaço de lazer e práticas esportivas, quanto à acessibilidade, mobilidade e ao
conforto ambiental. A metodologia aplicada consistiu em observações, investigações e medições dos
parâmetros térmicos, acústicos e lumínicos e suas interações com os pedestres. Foram realizadas coletas de
dados a partir da análise documental, entrevistas e aplicação de questionários. Os resultados obtidos
demonstram que os usuários percebem a qualidade da acessibilidade e a segregação imposta pela falta desta,
além da necessidade de sensibilização do uso correto das vias no interior da Praça. No tocante ao conforto
térmico, a pesquisa demonstrou a necessidade de arborização nas vias internas. Acusticamente, o espaço é
silencioso no interior e ruidoso nas extremidades. Quanto à iluminação foi considerada insuficiente,
interferindo em sua completa utilização no período noturno.
Palavras-chave: Conforto ambiental, Mobilidade, Acessibilidade, Praça dos Girassóis, Palmas.

ABSTRACT
This study has the objective to analyze the Praça dos Girassóis located in Palmas - TO, considered the
second largest square in the world and a space for recreation and sports practice, in relation to accessibility,
mobility and environmental comfort. The applied methodology consisted of observations, investigations and
measurements of thermal, acoustic and luminous parameters and their interactions with pedestrians. Data
collection was done from documentary analysis, interviews and applications of questionnaires. The results
obtained showed that users perceive the quality of accessibility and the segregation imposed by the lack of
this, besides the need to sensibilization about the correct use of the ways into the Square. About the thermal
comfort, the research demonstrated the need of reforestation in the internal ways. Acoustically the space is
quiet in the interior and noisy in the extremities. As for lighting, it was considered insufficient interfering in
its complete use at night time.
Keywords: Environmental Comfort, Mobility, Accessibility, Sunflower square, Palmas.
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1. INTRODUÇÃO

O termo espaço público compreende todo e qualquer lugar de livre acesso, destinado a várias atividades,
funcionando de modo comunitário e que se configura como uma entidade social, uma vez que o acesso não
obedece a restrições (BRASIL, 2000). As formas mais conhecidas são as avenidas, ruas, becos, travessas,
largos, pátios, praças, parques e espaços afins que conformam a estrutura urbana não privada
(FERNANDES, 2011).
A parte reservada para o trânsito de pedestres é a calçada, que pode ser destinada quando possível, à
implantação de mobiliário urbano, sinalização e vegetação (Código de Trânsito Brasileiro, 1997).
A mobilidade envolve dois componentes: as características do indivíduo e os fatores econômicos
relacionados às necessidades de deslocamentos, desempenho do sistema de transporte (RAIA Jr., 2000;
VASCONCELLOS, 2000).
Segundo a Lei de n. 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que institui as Diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana:
“Inciso I - Mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas
e cargas no espaço urbano;
Inciso II - Acessibilidade é a facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos
autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor.”

A acessibilidade constitui a facilidade em alcançar fisicamente os destinos desejados considerando a
distância, tempo e custo. Segundo Gil (2009), a acessibilidade dos pedestres aos espaços públicos
caracteriza-se por apresentar continuidade, desobstrução ou livramento de barreiras físicas, além de
iluminação adequada. As condições ideais de calçadas, vias e praças são definidas pela NBR 9050 (ABNT,
2004) e DENATRAN (1987); (BRASIL, 2000).
A qualidade de caminhada do pedestre depende também do conforto ambiental, que consiste nas
variáveis: térmica, acústica e luminosa. Não pode ser baseada apenas em parâmetros físicos do espaço
aberto, sendo necessário entender os usuários e as influências adaptativas: físicas, fisiológicas e psicológicas
da sensação de conforto interno, o que contribui para a diferença entre a sensação real e o conforto calculado
por meio de índices pré-estabelecidos (NIKOLOPOULOU; STEEMERS, 2003).
Nesse contexto, realizou-se um estudo sobre a circulação do pedestre, contemplando a acessibilidade,
mobilidade e conforto ambiental, na Praça dos Girassóis, em Palmas (TO), Este é considerado um importante
espaço público de circulação de pedestres, ponto turístico e de lazer, sede do Palácio do governo e de vários
órgãos públicos estaduais. A praça exige o trânsito a pé desde os estacionamentos e pontos de ônibus até os
destinos almejados pelos pedestres. Portanto, este estudo consistiu na análise das condições de
acessibilidade, mobilidade e o conforto ambiental dos usuários da Praça dos Girassóis, objetivando
compreender esse espaço de circulação.

2. OBJETIVO

O objetivo deste artigo é avaliar as condições de conforto térmico, acústico e lumínico, além de
acessibilidade e mobilidade na Praça dos Girassóis em Palmas – TO.

3. MÉTODO

Para análise das características do meio físico da Praça foi utilizado o projeto executivo da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Tocantins (SEINFRA, 2000). A partir desses projetos e verificação in loco, os
dados foram atualizados para elaboração dos croquis, utilizando-se o software AutoCAD®, versão 2013.
Para analisar as vias irregulares que os pedestres utilizam no espaço, empregaram-se imagens de satélite do
programa Google Earth®, versão 2013, sobrepondo os mapas de todas as características físicas da Praça,
incluindo as vias irregulares (trilheiros) e para a avaliação dessas áreas de circulação.
3.1 Diagnóstico do olhar do pedestre sobre espaço físico quanto à acessibilidade e mobilidade, conforto
acústico, lumínico e térmico
O diagnóstico foi obtido por meio de entrevistas com aplicação de questionários semiestruturados. A amostra
para aplicação do questionário aos usuários escolhidos aleatoriamente foi definida em função do uso semanal
da Praça (total de 210 pedestres) e seu dimensionamento foi baseado na metodologia para variável nominal,
população infinita. Os resultados foram tabulados conforme a metodologia de análise descritiva de
distribuição de frequências e teste de hipótese qui-quadrado (BARBETTA, 1998), com a finalidade de
evidenciar as características pessoais dos usuários, quanto à percepção das condições do ambiente de
circulação da praça e os principais destinos.
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Para a caracterização do conforto ambiental do pedestre foram considerados os seguintes referenciais:
i) em relação ao nível de ruído foi utilizado a NBR 10151 (ABNT, 2000) e constatação in loco, com a
utilização de decibelímetro, calibrador e GPS; ii) quanto à temperatura do ar foram utilizados os dados
secundários de PAZ (2009) e o questionário aplicado para auferir o nível de satisfação do usuário
(NIKOLOPOULOU e STEEMERS; 2003); iii) com relação aos dados luminosos foram utilizados os
parâmetros de iluminância média conforme previsão da NBR 5101 (ABNT, 1992) e verificação in loco com
a utilização de luxímetro e GPS.
Foram realizadas coletas no período diurno, contendo 30 (trinta) medições realizadas por 3
decibelímetros, com ajuste do medidor de nível de pressão sonora realizada pelo calibrador acústico,
imediatamente antes da primeira e antes da segunda coleta em 94.0 dB, do nível de pressão sonora
equivalente (LAeq), em decibéis, de acordo com a NBR 10151 (ABNT, 2005). A coleta de campo foi
planejada determinando-se medidas móveis, tomadas por meio de transecto- rota, em linha reta, adotando-se
intervalos de 10 minutos, em 10 (dez) pontos de medição estabelecidos previamente, com espaçamento de
150 m entre eles e a 150 m do limite da Praça, até 350 m, de acordo com a metodologia estabelecida por
Katzschner et al (2002).
Os dados foram obtidos por meio de decibelímetros digitais, modelos MSL-1350, fabricados pela
Minipa, séries 700, 698, 696, Calibrador Cal-3000 Itc 942 Classe I da marca Instrutherm e para localização
dos pontos de medição o GPS 76, AM. Série 80284751 marca Garmin, esses equipamentos pertencem ao
Laboratório de Física, Laboratório de Microbiologia e do Laboratório de Conforto Ambiental da UFT.
Os dados do conforto térmico referentes à temperatura do ar foram obtidos a partir do estudo de Paz
(2009), em que a medições propostas pelo autor foram baseadas nos dados climatológicos de Porto
Nacional/TO, uma vez que estas informações são referentes a 30 anos de coleta na Estação Metereológica de
Porto Nacional e no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (PALMAS, 2009).
O horário das coletas foi determinado de acordo com as recomendações de Oke (2006), onde afirma
que o melhor momento para se aferir é após o pôr do sol e antes do nascer do sol, pois esse horário maximiza
o potencial de diferenciação das microclimáticas locais, portanto as medições foram feitas entre 21h e 24h.
Os dados foram obtidos por meio de um termo higrômetro digital com máxima e mínima com sensor, marca
INCOTERM.
Das quatro coletas realizadas por Paz (2009), em vários pontos da cidade, em períodos diferentes, a
partir de um transecto móvel, três coletas foram realizadas na Praça dos Girassóis e a quarta na Av. JK com
Av. NS-01, área sul da Praça dos Girassóis.
O conforto luminoso foi avaliado conforme NBR 5101 (ABNT, 2002), a partir do projeto elétrico de
iluminação da praça (SEINFRA, 2000). Foi realizada a contagem no local do número, tamanho e padrão de
disposição dos postes de iluminação pública no entorno. Para medição da luminosidade (lux), foi feita uma
amostra, no dia 29 de novembro de 2013, das 20h00min às 22h, em 09 áreas de circulação de pedestre da
Praça, distribuídas em quatro quadrantes, determinados no local e identificadas por GPS76, AM. Série
80284751 marca Garmin, utilizando-se dois luxímetros Light Meter, Instrutherm, modelo LD-207, série L
893813 e 893771.
Para a avaliação do conforto luminoso fez-se levantamento dos tipos de postes de iluminação na Praça
dos Girassóis. Para facilitar a visualização dos dados sobre o número e tipos de postes, os mesmos foram
localizados por quadrante da praça, em um total de quatro, utilizando como referencial o monumentos
atrativo do local, sendo: Q1 = quadrante sudoeste (SO); Q2 = sudeste (SE); Q3 = noroeste (NO) e Q4 =
nordeste (NE).
Nas medições a lente do aparelho foi posicionada no solo, no nível da base do Poste (BARREIRA,
2012), embaixo do foco de luz, a segunda a 2 m de distância e a terceira a 5 m. Foram registrados os valores
encontrados e confrontados com os referenciais médios e mínimos de iluminância contidos na NBR 5101
(ABNT, 1992) e NBR 5461 (ABNT, 1991).
3.2 Caracterização da Área de Estudo
A Praça dos Girassóis localizada na cidade de Palmas apresenta altitude média de 232 metros, latitude
10º11’07 04.49”S e longitude 48º 20’01.57”S (TOCANTINS, 2012). A partir da edificação do Palácio
Araguaia, sede do Poder Executivo Estadual, em 18 de outubro de 1990, no centro e no ponto mais alto da
área de 571.000m² foi sendo construída a Praça dos Girassóis, de formato retangular (750m x 850m),
interceptada a leste e oeste pela Avenida Juscelino Kubistchek (JK) e a norte e sul pela Avenida Teotônio
Segurado, as duas maiores avenidas da Capital.
O projeto original foi alterado em 1993 e adaptado em 1998 com importantes modificações, dentre
elas, a interrupção da Av.Teotônio Segurado e eliminação da rótula que existia no entorno do Palácio
206

3

(FERNANDES, 2011). A inauguração ocorreu em 07 de setembro de 2000 com algumas obras ainda em
andamento e outras sem previsão de início (TOCANTINS, 2012).
Fernandes (2011) destaca que a praça possui uma área verde de 240.000m² e 1.675 árvores plantadas.
O calçamento da praça abrange uma área de 175.000 m² em pedra portuguesa e os doze prédios do poder
executivo tem uma área total de aproximadamente 20.640 m². São nove áreas de estacionamentos públicos
na parte interna dos prédios, que entrecortam o calçamento e totalizam 2.243 vagas distribuídas uma área de
55.000 m² (FERNANDES, 2011). Os quadrantes sudoeste, noroeste e nordeste possuem três acessos de
entrada e saída aos estacionamentos internos da praça, sendo dois pelas avenidas principais JK sentido lesteoeste Teotônio Segurado norte- sul.
Em cada quadrante foram dispostos dois pontos de ônibus espaçados de 344 em 344 m ao longo das
avenidas que margeiam a praça, totalizando oito paradas. São nove faixas de pedestres que dão acesso à
praça: três na Avenida LO-01, duas na LO-02, duas na NS-01 e duas na NS-02. Quanto ao mobiliário urbano
existem cinco lixeiras de coleta seletiva em frente às secretarias e palácios e mais 62 lixeiras distribuídas em
todo o espaço de circulação da praça. Existem também 81 bancos de assento, dois hidrantes e treze telefones
públicos distribuídos pela praça, à maioria em frente aos órgãos públicos.
Segundo dados do projeto elétrico fornecido pela SEINFRA (2013), existem um total de 1041 postes
distribuídos, além de projetores e refletores subaquáticos.
No entorno da Praça dos Girassóis existe intensa atividade comercial com a presença de diferentes
prestadoras de serviços como farmácias, casa lotérica, restaurantes, imobiliária, shopping, hotéis, cartório,
terminal de ônibus – Estação Apinajé e concessionária de automóveis, entre outros.
4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Características da Praça dos Girassóis a partir dos aspectos da acessibilidade e mobilidade do
pedestre
Para realizar este estudo foi confeccionado um croqui contendo as informações de localização dos prédios
públicos, estacionamentos, ponto de ônibus e faixa de pedestre, conforme Figura 1.

Figura 1: Planta Baixa da Praça dos Girassóis e suas estruturas

Os monumentos estão localizados em diversas áreas na praça, tendo a sua disposição a não ligação
formal entres estes, conforme Silva (2010). Os estacionamentos totalizam 16 espaços, sendo 9 para as
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secretarias e 1 para o museu, catedral e Assembleia Legislativa; 2 para o Tribunal de Justiça e Palácio
Araguaia. As faixas de pedestres são em 9 faixas, sendo 3 ao sul, 2 a leste, 2 a oeste e 2 ao norte. Os pontos
de ônibus são em 8 pontos, sendo estes alocados posteriormente à faixa. O estudo da ocorrência de vias
irregulares, apresentado na Figura 2, separados em 04 quadrantes, demonstra grande concentração dessas
vias em alguns locais em detrimento a outros.

Figura 2: Mapa das circulações irregulares dos pedestres (trilheiros) na Praça dos Girassóis

No quadrante noroeste observa-se a menor concentração de vias irregulares com 353,79 m, já no
quadrante nordeste há um quantitativo de 652,42 m lineares e no quadrante sudeste há 859,66 m lineares de
circulação irregulares, devido à grande concentração de atratividades em sua lateral, como comércio e bens e
serviços. Devido à forte atratividade de comércio, localizado na parte sul do quadrante sudoeste, criaram-se
vias irregulares com 585,18 m lineares.
Pela sobreposição dos dados obtidos nas figuras 1 e 2, verificou-se que o pedestre apresenta
preferência por seguir preferencialmente o menor percurso em seu trajeto, o que evidenciado por estudos
realizados por Gomide (2006). Verificou-se que algumas vias de circulação na Praça não são interligadas,
por essa razão os pedestres utilizam o gramado como área de circulação, devido à descontinuidade do
percurso.
4.2. Diagnóstico do espaço físico quanto à acessibilidade e mobilidade
O perfil do pedestre foi obtido a partir das características de faixa etária, sexo, profissão e presença de
alguma restrição de mobilidade. Os indicadores faixa etária, sexo e atividade profissional, entre outros, são
apontados por Vasconcellos (2001) como condicionantes da mobilidade.
Na figura 3, a primeira constatação refere-se à idade, constatando-se que 45% dos entrevistados
pertencem à faixa etária de 20 a 30 anos, 29% de 31 a 40 anos e 1% da amostra foi composta por pessoas
com 60 anos ou mais. Essa maior proporção entre jovens e adultos (20 a 40 anos) é explicada pela
capacidade física do indivíduo no deslocamento a pé, uma vez que os problemas de locomoção aumentam
com a idade (ABNT, 2004).
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Figura 3: Faixa etária dos usuário

Figura 4: Atividade profissional dos usuários

De acordo com a figura 4, em relação à atividade profissional verifica-se que 66% são servidores
públicos, 17% trabalhadores da iniciativa privada, 11% estudantes e 6% de desempregados ou do lar,
representada pelo item “outros”. A maior porcentagem dos entrevistados foi do setor público em função dos
órgãos públicos que funcionam na praça.
De acordo com a figura 5, No que se refere à mobilidade dos pedestres, verifica-se que os principais
meios de deslocamento utilizados para chegar à praça são carro (45%), ônibus (29%) e a pé (17%). Os
menos utilizados foram moto (7%) e bicicleta, os quais representam somente 2% da amostra, sendo que os
entrevistados que declararam usar o modo de transporte a pé, afirmaram morar próximo a praça.
Os dados sobre os destinos informados pelos entrevistados Praça dos Girassóis, conforme figura 6,
revelam que o trabalho (68%) representa o principal motivo da circulação dos pedestres, seguido pela
travessia (19%). As proporções obtidas estão relacionadas aos tipos de serviços presentes na praça, os
serviços públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário e setor de alimentação. O lazer é o destino
de 13% dos pedestres entrevistados, representando menor parcela da amostra.

Figura 5: Meios de transporte dos usuários

Figura 6: Destinação dos usuários

Dos entrevistados, 33% afirmaram que utilizam a praça para atividades de turismo, enquanto 48%
frequentam para eventos culturais e sociais. Essa diversidade de serviços e atratividades oferecidas permite
aos seus usuários tornarem-se frequentadores, configurando mais um atrativo aos visitantes, além das
funções de turismo, lazer e atividades ao ar livre. Porém, a maioria afirmou não ser usuária como turista
(67%) e não frequentar eventos sociais e culturais (52%).

Figura 7: Usos de vias irregulares
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Os resultados sobre as rotas alternativas para realização do percurso a pé, conforme figura 7, revelou
que 63% fazem o uso ou já fizeram o uso das vias irregulares formadas pelos pedestres da Praça dos
Girassóis, sendo que o principal motivo relatado para escolha de tal percurso foi a menor distância e/ou
sombreamento.
Para Foltête e Piombini (2007) o pedestre prefere andar em áreas arborizadas, pois além de oferecerem
conforto térmico, os espaços verdes urbanos possibilitam toda uma gama de serviços do ecossistema aos
residentes urbanos, contribuindo para moderar o clima urbano pelo sombreamento, pela evapotranspiração e
baixa emissividade da superfície, o que favorece o conforto ambiental.
4.3 Avaliação do Conforto Térmico
Os dados para avaliação do conforto térmico na praça foram obtidos a partir do estudo feito por Paz (2009)
para o ponto de observação que se localizava na Praça dos Girassóis considerando-se a temperatura e
umidade relativa do ar, em um total de 3 medições conforme descrito na Tabela 01. Os dados de avaliação
foram comparados com os resultados obtidos nas entrevistas com os pedestres da praça, sobre as condições
de agradabilidade.
Tabela 01: Dados de temperatura e umidade relativa entre os anos de 2007 e 2008 da Praça dos Girassóis (PAZ, 2009).
Ponto
de
Data da coleta
Horário
da Temperatura Umidade Relativa Coordenada 22 Coordenada
Medição
coleta
(ºC)
(%)
L
UTM
1

14/09/07

21h: 59min

30,0

25

792031

8873026

2

08/10/08

21h: 11min

31,8

21

792031

8873026

3

15/10/08

22h: 04min

31,5

36

792031

8871996

Os resultados obtidos por Paz (2009) considerados para a avaliação do conforto térmico dos usuários
da Praça dos Girassóis apresentaram valores médios de umidade relativa e temperatura do ar de 27,33% e
31,1ºC, respectivamente.
Em Palmas, o clima predominante é quente e úmido, com duas estações distintas, uma seca e outra
úmida sendo que as temperaturas do ar registradas na Praça dos Girassóis, na estação seca, estavam acima de
30ºC (PAZ, 2009). Isto justifica a resposta dos 28% dos entrevistados condicionando a agradabilidade da
caminhada com a temperatura do ar e 9% determinaram não ser agradável em função do clima quente da
cidade. Ao observar o local, percebe-se maior movimentação de pedestres ao amanhecer e após o entardecer,
sendo que esses dados convergem aos resultados obtidos no estudo de Labaki et.al. (2011) acerca do
desconforto térmico em espaços públicos.
Conforme figura 8, 65 % dos pedestres revelaram que utilizar acessórios de proteção contra o sol, pois
segundo Nikolopoulou e Steemers (2003) na adaptação interativa, as pessoas fazem alterações no ambiente,
a fim de melhorar as condições de conforto, tais como utilização de chapéu, óculos de sol, guarda-sol, entre
outros acessórios.

Figura 8: Utilização de acessórios pelos usuários

De acordo com o autor, a eficiência de evaporação é maior quando umidade relativa do ar diminui,
permitindo evaporação do suor e perda de calor. Além disso, considerando que a eficiência de evaporação
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aumenta com a velocidade do vento, em climas quentes quando a velocidade de evaporação é superior à
velocidade de produção do suor, a pele torna-se seca e a sensação de calor é mais acentuada.
Portanto, a temperatura de neutralidade térmica varia em função dependendo das condições
microclimáticas e das características dos usuários e sua relação com o ambiente. Por isso, se faz necessários
estudos mais específicos por meio da aplicação dos índices tanto para condições do ambiente físico quanto
para a percepção dos pedestres, para o estabelecimento das condições de conforto ambiental para os usuários
da Praça dos Girassóis.
4.4 Avaliação do Conforto Lumínico
De um total de 1149 postes presentes na praça, verifica-se que o tipo mais utilizado para iluminação dos
espaços de circulação de pedestre é do tipo P2, sendo 893 nos quatro quadrantes. Os dados sobre o número
de postes, tipos e distribuição por quadrantes estão apresentados na Tabela 02.

Tabela 02: Distribuição dos tipos de postes, por quadrante, na Praça dos Girassóis.
Tipos de Poste
Total/Quadrante
Quadrantes

P1(PROJ)

P2 (4,5 m)

P3 (9,5m)

P4 (10M)

P5 (17,5m)

Q1 (NO)

21

232

21

30

-

315

Q2 (NE)

-

221

12

25

-11

258

Q3 (SE)

-

154

24

22

-

212

Q4 (SO)

11

286

37

31

-

364

Total/Tipo

32

893

94

108

11

1149

No entorno dos quadrantes Q1(NO) e Q4(SO) na Av. NS-1, apresenta melhor iluminação em função
de duas hastes colocadas nos postes de 10 m, que são destinados para iluminação da avenida, sendo uma
haste de 2,00 m sobre a Avenida e outra de 1 metro posicionado sobre a área de circulação de pedestre na
Praça dos Girassóis.
Conforme a NBR 5101 (ABNT, 2004), as praças são consideradas vias especiais e o espaço deve
apresentar iluminância mínima de 10 lux. Avaliaram-se os valores de iluminância, dada em lux, em nove
pontos dos espaços de circulação da praça com base na distribuição do mobiliário iluminescente, conforme
tabela 03.

Ponto

Tabela 03: Dados de iluminância (lux) em nove áreas de circulação de pedestres na Praça dos Girassóis.
Coordenada
Coordenada
Quadrante
Tipo de Poste
Lux/distância entre as medições
Lux médio
22 L
UTM
base

2m

5m

A

NO

P3 (9,5m)

93

87

33

69,66

792053

8873154

B

NO

P2 (4,5m)

10

12

14

12,00

791966

8873200

C

NO/NE

P5 (17,5m)

18

17

16

17,33

792167

8873158

D

NE

0

0

0

0

0

792285

8873206

E

NE

P3 (9,5m)

45

42

27

38,00

792378

8873216

F

SE

P2(4,5m)

0

0

0

0

792426

8873166

G

SO

P2(4,5 m)

12

06

03

7,00

792214

8872916

H

SO

P4 (10,0m)

52

38

25

38,33

791980

8872828

I

NO

P4 (10,0m)

17

13

11

13,66

791936

8872768
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Os resultados observados na tabela 02 estão de acordo com os apresentados na tabela 03, no qual
mostra que os quadrantes com menor número de postes, (SE) e (NE), apresentaram os valores médios mais
baixos de lux. Os pontos D e F do quadrante (SE) e (NE) não registraram leitura de lux. Os postes que
apresentaram o lux médio mais elevado foram o tipo P3, com 69,66 lux (Ponto A) localizado próximo ao
playground e fonte luminosa, e o tipo P4, com média de 38,33 lux (Ponto H), localizados nas áreas de
circulação externa da praça, ambos no quadrante Q1 (SO).
Segundo Burnett e Pang (2004) a distribuição espacial de luz, particularmente em superfícies verticais
influencia a adaptação, o desempenho visual e, consequentemente, o grau de satisfação do usuário, sendo
importante a iluminação tanto em quantidade quanto em qualidade para permitir o reconhecimento de outros
pedestres que se aproximam.
4.5 Avaliação do Conforto Acústico
A Tabela 4 apresenta o resultado referente aos valores dos níveis de pressão sonora coletados, e segundo
NBR 10151 (ABNT, 2000) o critério de avaliação dos níveis de pressão sonora para ambientes externos, em
dB (A), em área mista, com vocação recreacional, como é o caso da Praça dos Girassóis, no período diurno é
de no máximo 60 dB (a) e noturno 55 dB (A).

Figura 9: Rota das coletas de dados de acústica da esquerda para a direita.

A média do máximo de ruído, 59,77 dB (A), esteve dentro do nível máximo permitido pela norma para
ambientes abertos, no período diurno (06h00min às 20h59min) e em dia útil. A Praça dos Girassóis é um
ambiente aberto e arborizado, o que minimiza os impactos provocados pela exposição contínua ao barulho
emitido (PICANÇO, 2004; SHASHUA-BAR; PEARLMUTTER; ERELL 2011).

5. CONCLUSÕES
A partir dos estudos realizados, podem-se estabelecer as seguintes considerações: o ambiente desigual dos
quatro quadrantes da Praça dos Girassóis geram mobilidade e acessibilidades diferenciadas e,
consequentemente, acesso diversos e alguns locais com mais acessos informais do que em outros quadrantes.
Quanto aos dados analisados das condições térmicas fica evidente a importância da vegetação como
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reguladora do campo térmico urbano, uma vez que estas tendem a mitigar a temperatura do entorno
imediato, visto que estudos de Paz (2009) comprovam diferenças de até 8º C.
No que concerne ao conforto acústico, percebeu-se que a praça se mantém silenciosa no seu interior,
principalmente por causa da sua extensão, e ruidosa nas bordas em virtude da sua proximidade com áreas de
ruído e tráfego intenso. Já quanto a conforto luminoso percebeu-se com a análise levantada que a praça no
período noturno é escura e necessita de maior iluminância em alguns quadrantes para melhorar a visibilidade
e sensação de segurança da população.
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RESUMO

As cidades surgem na antiguidade quando o homem deixa a vida nômade para se estabelecer em
determinado local. A construção das cidades modificaram a paisagem a partir de fatores naturais e
antrópicos. É sabido que o ambiente construído influencia no clima e na sensação de conforto dos
indivíduos. Este artigo objetiva avaliar as variáveis microclimáticas urbanas em três diferentes regiões de
uma cidade de porte médio a fim de verificar a influência das diferentes morfologias urbanas no clima e no
conforto térmico de cada local. O procedimento metodológico ocorreu em duas etapas, que ocorreram após a
realização de uma revisão bibliográfica a fim de conceituar o tema e verificar as variáveis que interferem no
microclima, gerando um embasamento teórico para o trabalho de campo. A primeira etapa foi de escolha dos
recortes urbanos, de levantamento e de caracterização da configuração urbana e dos componentes
construtivos das calçadas, ruas, fachadas e mobiliário urbano se existente. Na segunda etapa de trabalho
foram feitas as medições in loco dos dados climáticos e a compilação dos dados coletados. Os valores
médios obtidos representaram respectivamente a temperatura do ar e umidade relativa de 31,01°C e 47,56%
no centro da cidade densamente construído e de 29,05 e 55% no bairro residencial arborizado de baixa
ocupação, representando uma diferença de quase 2°C na temperatura do ar e quase 8% na umidade relativa
do ar. Tais dados evidenciam os efeitos negativos do ambiente construído na formação do fenômeno de ilha
de calor na cidade, contribuindo para o planejamento do ambiente construído com conforto térmico e
sustentabilidade.
Palavras-chave: clima, microclima urbano, conforto térmico.

ABSTRACT

The cities arise in antiquity when man leaves his nomadic life to settle in a certain place. The construction of
cities modified the landscape from natural and anthropic factors. It is known that the built environment
influences the climate and the feeling of comfort of the individuals. This article aims to evaluate the urban
microclimatic variables in three different regions of a medium sized city in order to verify the influence of
the different urban morphologies on the climate and the thermal comfort of each location. The
methodological procedure took place in two stages, which occurred after a bibliographical review in order to
conceptualize the theme and verify the variables that interfere in the microclimate, generating a theoretical
basis for the field work. The first step was to choose the urban cuts, survey and characterization of the urban
configuration and the constructive components of sidewalks, streets, facades and urban furniture if existing.
In the second stage of the work, were made measurements of the climatic data and the compilation of the
collected data. The mean values obtained represented respectively the air temperature and relative humidity
of 31.01 and 47.56% in the densely built city downtown and 29.05 and 55% in the low-occupancy residential
neighborhood, representing a difference of almost 2 ° C in the air temperature and almost 8% in the relative
humidity of the air. These data shows the negative effects of the built environment in the formation of the
heat island phenomenon in the city, contributing to the planning of the environment built with thermal
comfort and sustainability.
Keywords: climate, urban microclimate, thermal comfort.
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1. INTRODUÇÃO
O planejamento urbano é um desafio para o século XXI, aonde o foco principal deve ser a construção da
cidade. De acordo com Herzog (2013) atualmente cidade está passando por modificações profundas causadas
pelo processo de globalização. Uma sociedade contemporânea, global e tecnológica, conformista com o caos
urbano ao seu redor, respirando poluição, afogada em meio a automóveis, com poucos espaços livres para
lazer e que perde o contato com a sua essência (a natureza) a cada dia. A qualificação dos espaços urbanos
contribui para o conforto térmico humano, e consequentemente para a qualidade de vida nas cidades.
As cidades possuem uma determinada caracterização climática que classifica as suas variáveis de
forma geral em relação à posição geográfica, à temperatura, à umidade, aos ventos, ao sol, etc. Mas, é
evidente que a urbanização modifica e altera o espaço interferindo na qualidade de vida da população,
influenciando no clima e na sensação de conforto dos indivíduos, assim chegamos às condições de
microclima. As cidades se conformaram de diversas maneiras de forma a gerar microclimas distintos que
alteram significativamente o clima do ambiente construído (GARTLAND, 2010).
É fundamental estudar o clima urbano para planejar a urbanização das cidades. O crescimento das
cidades, juntamente com as tecnologias presentes, também resulta em uma negação do espaço aberto. As
pessoas vivem e trabalham fechadas em suas casas, escritórios e se deslocam em automóveis, todos
condicionados artificialmente, desconsiderando que o que acontece em seu meio externo interfere no
conforto interno. Boas condições externas levarão à um maior conforto térmico interno naturalmente e
incentivarão as pessoas à viver a cidade.
As diversas densidades edificadas e arborizadas na cidade modificam o clima regional e geram os
microclimas, causando o aquecimento ou o resfriamento urbano. Este fenômeno também se dá em relação
com os processos que ocorrem em cada local, com a morfologia, com o tipo de ocupação do solo, com as
propriedades dos materiais presentes. Quanto maior a massa construída maior o desconforto térmico causado
pelo aumento de temperatura e pela diminuição da umidade relativa (DUARTE E SERRA, 2003; ROBBA,
2011).
Tal ocupação urbana resultará na alteração da velocidade e direção dos ventos, na precipitação fluvial,
na umidade e temperatura do ar. Segundo Bittencout e Cândido (2015) muitos fatores influenciam na
velocidade e direção dos ventos, que podem ser variáveis ao longo do dia. A topografia e a alta rugosidade
do tecido urbano podem reduzir drasticamente na velocidade do vento enquanto que o arranjo e a altura das
construções e os obstáculos urbanos alteram a sua direção. Quanto mais afastadas estiverem as edificações
maior será a movimentação do ar entre elas.
Segundo Mascaró e Mascaró (2009) a capacidade de inércia térmica das edificações que compõem as
vias, ou seja, a capacidade dos materiais de reter ou não calor, afetam diretamente na temperatura do recinto
urbano. A radiação solar que o espaço urbano absorve é transformada em calor sensível, que acarreta na
variação da temperatura dos materiais dependendo das suas propriedades irão absorver mais ou menos calor.
Depois de absorvido, o calor será transmitido para o ambiente através da radiação das ondas de calor. Esse
calor é reenviado para o meio e provoca o aumento da temperatura, acarretando em um ambiente menos
propício para convivência. Desta maneira, podem ocorrer diversos fenômenos ao longo do ano, no inverno as
noites no recinto urbano podem ser menos frias, e no verão mais agradáveis com menos calor durante o dia,
fazendo com que na primavera e no outono o clima no recinto urbano se configure mais agradável durante o
dia.
Diferentes densidades e distribuição de vegetação arbórea também influenciarão na temperatura e na
umidade do ar. A vegetação interfere no microclima do seu entorno imediato de maneira diferente conforme
for a sua densidade e proximidade (SILVA et al, 2015). Christopoulos et al (2016) verificaram que em um
mesmo cenário a impermeabilização do solo e a supressão da vegetação pode aumentar a temperatura na
sombra em até 0,8ºC e diminuir a umidade relativa em até 3,8%, porém dependendo da configuração e da
geometria do local e das edificações do entorno esta situação pode afetar ou não em seu conforto.
Deste modo, particularidades de cada local podem gerar ilhas de calor ou ilhas de frescor. Assim, é
comum percorrer a cidade e obter sensações diferentes conforme a paisagem muda, criando um mosaico de
microclimas na área urbana. Este mosaico climático fomentou a escolha de três áreas distintas da cidade
média de Passo Fundo, localizada no Rio Grande do Sul, para a realização do estudo. Tal escolha se deu por
esta ser uma cidade em pleno desenvolvimento social, econômico e urbano e já apresentar os sintomas das
grandes cidades referentes às mudanças de clima, assim como diversos casos decorrentes do Brasil. A ideia
de estudar as variáveis climáticas na cidade e relacionar com o conforto ambiental dos indivíduos é uma
forma de contribuir para a urbanização adequada. Diante da atual situação é essencial promover soluções
ecológicas urbanas para que as cidades se adequem e cresçam de forma sustentável.
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2. OBJETIVO
O objetivo geral do presente estudo é avaliar o microclima de três regiões distintas da cidade média de Passo
Fundo no Rio Grade do Sul a fim de contribuir para um desenvolvimento urbano que valorize o clima e o
conforto das cidades.

3. MÉTODO
3.1. Definição dos pontos de medição
A cidade de médio porte escolhida para a realização do estudo é Passo Fundo, que está geograficamente
localizada no Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e se insere em uma área de 783,421 km², com uma
população de 184.826 habitantes. Seu elevado índice de urbanização chega a 97,45% da população
concentrada na área urbana, ocasionado pelo crescimento desordenado ocorrido principalmente na década de
1970, o que gerou reflexos negativos ao meio ambiente (IBGE, Censo 2010). Seu crescimento sem
planejamento é típico das cidades brasileiras, ocasionando recortes urbanos distintos que na maioria das
vezes não se enquadram adequadamente nos parâmetros de sustentabilidade. Segundo dados da Embrapa
Trigo a temperatura média anual de Passo Fundo é de 17,5ºC e, a umidade relativa do ar fica em torno de
72% em sua média anual.
Foram escolhidos três pontos de medição com diferentes padrões de ocupação e densidades
construídas, além de variáveis referentes aos elementos naturais de arborização (DUARTE E SERRA, 2003),
visivelmente identificados no mapa da figura 1. O mapa apresenta a imagem de satélite de parte da cidade de
Passo Fundo, sendo que em vermelho estão marcadas as principais avenidas da cidade aonde se desenvolve a
estrutura urbana. Depois de selecionados os pontos de estudo, foram realizados um levantamento físico de
cada um deles, caracterizando a densidade e morfologia urbana, os materiais construtivos, a presença ou não
de equipamentos e vegetação.

1

2

3

Figura 1 - Mapa de satélite da cidade de Passo Fundo com marcação dos pontos de coleta: Google Earth adaptado pelo autor.

Inicialmente foram analisadas as características do entorno dos pontos analisados representados
conforme ocupação do solo, a tipologia das edificações, o tráfego de veículos no local e presença e
espaçamento da vegetação. O local 1 se encontra na área central da cidade entre as duas avenidas citadas, na
Rua Fagundes dos Reis entre as ruas Moron e Independência. A área é caracterizada pela alta densidade
urbana composto de edificações em altura de uso comercial, residencial e misto e pela presença de pouca
vegetação. O local 2 se encontra em bairro misto, em um eixo intermediário entre o cento e bairros
residenciais, situando-se na rua Padre Valentin no bairro São Cristóvão. A área possui média densidade
urbana e média presença de vegetação, no local ocorre uso misto, porém predominantemente residencial. O
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local 3 está em uma região geograficamente mais afastada da centralidade urbana. Trata-se de uma área de
preservação ambiental de mata nativa aonde se insere um bairro residencial com baixa densidade construída.
Na figura 2 estão demonstrados os pontos de medição e na tabela 1 as características de cada um deles.

N

N

N

1

3
2

Figura 2 - Locais de medição: Google Earth adaptado pelo autor.
Tabela 1 - Características da área de estudo.
SOLO

BAIRRO
USO
1

Centro

Misto

2

São Cristóvão

Misto

3

Lucas Araújo

Residencial

TIPOLOGIA

TRÁFEGO

OCUPAÇÃO

EDIFICAÇÕES

VEÍCULOS

Intensa

Térreo à 20

Sem recuos

pavimentos

Moderada

Térreo à 10

Com recuos

pavimentos

Baixa
Com recuos

Térreo

VEGETAÇÃO

Intenso

Ausente

Moderado

Moderada

Baixo

Intensa

Em relação aos materiais que compõe, no local 1 verifica-se a impermeabilização do solo com a
asfalto na via de veículos e basalto na via de pedestres. As edificações são de alvenaria com cores médias e
claras. A residência presente no local é composta de alvenaria, pedra e esquadrias em madeira. Não há
vegetação na via. De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) está inserida na
zona de ocupação intensiva 2 (ZOI2), podendo-se ocupar 80% da área do terreno.
O local 2 é igualmente composto de asfalto na via de veículos e basalto na via de pedestres, porém há
recuo e ajardinamento frontal. As edificações são em alvenaria com cores claras. Há pouca vegetação na via.
De acordo com o PDDI se insere em uma zona de transição (ZT) aonde se têm uma taxa de ocupação do lote
de 60%.
O local 3 se localiza em área densamente arborizada, os materiais são basalto e grama nas vias de
pedestres e paralelepípedo de basalto na via de veículos, tornando a superfície permeável. As edificações são
também em alvenaria e cores claras. De acordo com o PDDI é uma área de preservação ambiental que
caracteriza como zona de ocupação controlada II (ZOC2) aonde se têm uma taxa de ocupação do lote de
20%.
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1

Figura 4 – Imagem da via da área 2: O autor.

Figura 3 – Imagem da via da área 1: O autor.

3

Figura 5 – Imagem da via da área 3: O autor.

3.2. Levantamento dos dados microclimáticos
Para a realização do levantamento de dados foi utilizado o equipamento Termo-Higro-Anemômetro digital
portátil com ventoinha da marca Instrutherm, com precisão de ± 2% + 1 dígito, posicionado a 1,10m de
altura do terreno em local ao ar livre sombreado por guarda sol para evitar erros pelo aquecimento do
aparelho sob radiação solar. Foram realizadas medições semanais nos períodos entre dezembro de 2016 e
janeiro de 2017 em cada um dos pontos selecionados em dias com boas condições climáticas, ou seja, céu
claro e sem precipitações durante as medições. Foram coletados dados de temperatura do ar em °C, umidade
do ar, velocidade e direção do vento, a fim de conhecer a influência de cada tipologia urbana no nível de
ruído também. Os dados foram coletados manualmente entre as 13h20min e 14h10min, dependendo do
tempo de deslocamento entre os pontos, e a espera de alguns minutos para a estabilização dos dados pelos
equipamentos. Ainda foram levantados os dados da Estação Climatológica Principal de Passo Fundo, do
laboratório de agrometeorologia da Embrapa Trigo a fim de se comparar com os dados microclimáticos. A
estação se localiza em campo experimental aberto distante em 3 quilômetros em linha reta da urbanização e
com altitude de 684 metros.

4. RESULTADOS
4.1. Levantamento climático dos locais de medição.
Os três locais foram medidos simultaneamente por seis dias em seis semanas de dezembro de 2016 à janeiro
de 2017. A seguir são apresentados os resultados obtidos em cada local de medição, os dados da estação e as
médias dos valores encontrados. Observa-se que o dia 19 de Janeiro apresentou uma diferença na linearidade
dos dados de temperatura, este dia contemplou uma semana chuvosa, o céu estava encoberto e sem chuva no
momento da medição, porém teve ocorrência de 2mm de chuva durante o dia, enquanto que nos demais dias
de medições o céu estava limpo e não ocorreu precipitação.
O local 1, apresentado na Tabela 2, que se encontra na área central e mais urbanizada da cidade,
obteve dados de temperatura entre 27,3 e 33,4 graus célsius. Umidade relativa do ar entre 41% e 51%.
Velocidade do vento entre 0.4 e 1.5 m/s sempre na direção sudoeste.
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Tabela 2– Medições do local 1.
DADOS
HORA DA COLETA
TEMPERATURA AR (°C)

13 DEZ

20 DEZ

03 JAN

13 JAN

19 JAN*

27 JAN

13:45

14:05
31.7

13:50

13:50

13:47

13:50

33.4

32.6

28.1

27.3

51.6

49.4

48.7

48.2

1.1

0.4

0.5

0.7

SE

SE

SE

SE

UMIDADE RELATIVA AR (%)

33.0
41.0

VELOCIDADE VENTO (m/s)

1.5

DIREÇÃO VENTO

SE

46.5
0.9
SE

O local 2, apresentado na Tabela 3, que se localiza na área de transição entre o centro da cidade e o
bosque, obteve dados de temperatura entre 26,3 e 33,5 graus célsius, umidade relativa do ar entre 42,5% e
55,3%, velocidade do vento entre 0.2 e 1.5 m/s sempre na direção nordeste. Observa-se que os dados de
temperatura e de umidade reduziram sensivelmente em relação ao Ponto 1, se comparados nos mesmos dias.
Tabela 3– Medições do local 2.
DADOS

13 DEZ

20 DEZ

03 JAN

13 JAN

19 JAN*

27JAN

13:38
31.6

13:55
31.0

14:02

14:00

13:32

13:35

TEMPERATURA AR (°C)

33.5

30.9

27.5

26.6

UMIDADE RELATIVA AR (%)

42.5

47.1

53.0

54.4

55.3

51.4

1.5

1.2

0.9

1.1

0.2

0.6

NE

NE

NE

NE

NE

NE

HORA DA COLETA

VELOCIDADE VENTO (m/s)
DIREÇÃO VENTO

Já o local 3, apresentado na Tabela 4, que se localiza na área arborizada e menos densa, obteve dados
de temperatura entre 25,8 e 31,8 graus célsius, umidade relativa do ar entre 49,6% e 58,7%, velocidade do
vento entre 0,5 e 1,6 m/s sempre variado nas direções oeste e nordeste. Observa-se que os dados de
temperatura e de umidade reduziram em relação ao local 2 e significativamente em relação ao local 1, se
comparados nos mesmos dias.
Tabela 4– Medições do local 3.
DADOS
HORA DA COLETA
TEMPERATURA AR (°C)
UMIDADE RELATIVA AR (%)
VELOCIDADE VENTO (m/s)
DIREÇÃO VENTO

13 DEZ

20 DEZ

03 JAN

13 JAN

19 JAN*

27JAN

13:30

13:45

14:10

14:10

13:20

13:23

29.9

29.2

31.8

30.6

27.0

25.8

49.6

58.7

56.7

55.5

57.1

53.9

1.0

0.8

1.6

1.2

0.5

0.9

O

NE

NE

O

O

NE

A estação climatológica da cidade se localiza afastada da área urbana e registra as normais a cada hora
do dia. Para isso buscou-se os dados dos mesmos dias e horários de coleta nos locais de estudo, tendo como
referencia as 13h30min, os quais são apresentados na Tabela 5. A temperatura máxima do ar mantive entre
25,0°C e 31,0°C, a umidade relativa do ar entre 67,0% e 81,0%, velocidade média do vento entre 1,7 e 4,4
m/s, variado nas direções predominantes de sudoeste, nordeste, noroeste e sudoeste.
Tabela 5– Dados da Estação Climatológica.
DADOS
TEMPERATURA AR MÁX. (°C)
UMIDADE RELATIVA AR (%)
VEL. MÉDIA VENTO (m/s)
DIREÇÃO VENTO MÁX

13 DEZ

20 DEZ

03 JAN

13 JAN

19 JAN*

27JAN

29.2

26.1

31.0

30.6

28.8

25.0

71

81

74

68

68

67

1.7

2.7

4.8

2.5

4.4

3.1

SO

NE

NO

NO

SE

SE
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A tabela 6 traz a média dos valores encontrados a cada dia a fim de comparação. No local 3, que se
encontra na área menos urbanizada e mais arborizada, a temperatura do ar sofre um aumento de 0,6°C em
relação à estação, porém nota-se uma considerável redução da velocidade do vento em 2,2 m/s e da umidade
relativa do ar em 16,25%. No local 2, que consiste na área de urbanização e vegetação intermediária, a
temperatura do ar sobe mais 1,13°C, a umidade do ar cai 4,64% e a velocidade do vento cai 0,09m/s em
relação ao local 3. Já no local 1, no centro da cidade, a temperatura do ar aumenta mais 0,83°C em relação
ao local 2 e 2,56°C em relação à estação, a umidade do ar cai 3,05% a partir do local 2 e 23,94% a partir da
estação e a velocidade do vento reduz 0,06m/s em relação ao local 2 e 2,35m/s em relação à estação.
Tabela 6– Dados médios de cada local de coleta e da Estação Climatológica.
DADOS
TEMPERATURA AR (°C)
UMIDADE RELATIVA AR (%)
VELOCIDADE VENTO (m/s)
DIREÇÃO VENTO

Local 1

Local 2

Local 3

ESTAÇÃO

31,01

30.18

29.05

28.45

47.56

50.61

55.25

71.5

0.85

0.91

1.0

3.2

SE

NE

SE/O

NO/SE

Analisando criticamente os dados coletados, fica claro que uma pequena densidade construída gera
impacto no clima urbano mesmo com a manutenção da vegetação e de recuos e que, conforme essa
densidade aumenta, aumentam também os impactos na mesma proporção, evidenciando claramente a
influencia das diferentes configurações construídas no clima do urbano e no conforto térmico da cidade. Os
dados climáticos da estação climatológica sempre apresentaram condições mais amenas do que os pontos
analisados na área urbana, possuindo menor temperatura e as maiores umidade e velocidade do vento.
A temperatura do ar aumenta conforme se apresenta maior densidade urbana e menor presença de
vegetação devido ao acumulo de calor pelos materiais construtivos. Pelo mesmo motivo ocorre a perda da
umidade relativa do ar, o calor do meio urbano intensifica a evaporação da água. Um fato curioso é que no
local 3, que se trata de uma área com vegetação intensa, a umidade do ar também cai consideravelmente em
relação à estação, revelando a influência dos materiais construtivos ao comparar com um local sem
edificações. Em contrapartida foi o local que menos sofreu com o aumento da temperatura, evidenciando o
potencial da vegetação em interceptar a radiação solar.
O fator do vento é o que se manteve aproximado em todas as áreas de medição. Apesar de ser um dado
difícil de mensurar pontualmente fica claro que a escala urbana diminui a velocidade do vento e também a
sua direção ao longo do dia Os elementos construídos e a própria vegetação alteram a rota e a velocidade dos
ventos consideravelmente, observa-se que a média da velocidade do vento não ultrapassou 1m/s em todas as
zonas urbanas, o que não chega a ser prejudicial, pois segundo Bittencourt e Cândido (2015) para a
ventilação de conforto a velocidade do vento deve ficar entre 0,8 e 205m/s.
O microclima urbano em cada local é muito específico, tornando fundamental o seu estudo, pois
depende das características particulares de cada um e também da sua escala. Ele sempre exercerá um
influencia sobre a demanda de energia urbana afetando o conforto térmico nas áreas abertas e também no
interior dos edifícios que o compõe, sendo que a radiação solar e a temperatura do ar são os fatores mais
impactados pela urbanização e também os fatores que mais afetam o ganho de calor pelo edifício
(RASHEED, 2009; THAKUR e SANYAL, 2014).

5. CONCLUSÕES
A pesquisa realizada contribuiu para evidenciar que a urbanização afeta no clima urbano e na criação de ilhas
de calor nas áreas de estudo da cidade. Mesmo com dados coletados em um curto espaço de tempo foi
possível analisar as variações entre cada local. Por serem áreas próximas foi possível de se realizar
individualmente em horários muito parecidos, porém se forem ser analisadas áreas mais distantes o ideal
seria realizar medições ao mesmo tempo por pessoas distintas e em mesmo horário. Ainda para uma próxima
pesquisa a metodologia poderia sem adequada para que se façam medições mais frequentes e durante todas
as estações do ano a fim de se analisar o que acontece em dias amenos e também em dias frios de inverno.
Alternativamente poderiam ser instalados equipamentos fixos para se obter dados mais precisos, porém a
pesquisa supriu as expectativas iniciais e pode ser aplicada em outras cidades de diferentes portes.
Ficou evidente que aonde há um ambiente construído há impacto nas condições climáticas locais,
assim o microclima urbano gera consequências no conforto da cidade e também no desempenho das
edificações. Este fato dificulta o uso de referencias de dados das estações meteorológicas para o
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desenvolvimento de projetos arquitetônicos nas cidades, como muito é utilizado pelos projetistas. Os dados
coletados da estação serão sempre errôneos quando comparados à situação existente no meio construído. Em
um momento em que há uma grande preocupação com a crise energética, é fundamental conhecer a fundo o
que acontece ao redor do sítio de implantação de um edifício para que ele se adeque com estratégias de
projeto diminuindo o uso abusivo de equipamentos de climatização e, principalmente, para que o edifício a
ser construído impacte minimamente no clima do seu entorno. É possível pensar em estratégias urbanas para
mitigar os efeitos das ilhas de calor. Apesar da dificuldade de mudar a realidade de cidades já consolidadas,
em cidades pequenas e médias que estão em desenvolvimento é emergente que se pense em propostas que
venham a valorizar o clima da cidade para que no futuro tenhamos cidades mais aprazíveis de se viver.
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RESUMO

Este trabalho apresenta um método baseado na utilização de ferramentas de geração de relógios de sol
virtuais de modo a estimar o horário de tomada de imagens de satélite nas quais este parâmetro seja
desconhecido, como por exemplo, imagens disponíveis nas plataformas Google Earth e Google Maps. Uma
das aplicações para qual este parâmetro é importante é a estimativa da altura dos edifícios através do
comprimento de sombra. Contudo, esse cálculo só pode ser feito tendo como base a correta posição do sol
e/ou pelo horário no momento da tomada da foto. Para comprovação do método proposto, foram usadas
imagens com metadados completos, permitindo a verificação de horários já conhecidos. Adicionalmente, foi
usada uma ferramenta de maquete eletrônica para a projeção das sombras em uma área teste, realizando
novamente a checagem do azimute das sombras geradas com relógio de sol virtual. O método mostrou-se
suficientemente preciso para o desenvolvimento da pesquisa em andamento, a qual avalia o desempenho de
espaços abertos pela possibilidade de uso ótimo de situações de sol e sombra, conforme parâmetros sazonais.
Palavras-chave: sensoriamento remoto, processamento de imagens, relógio de sol.

ABSTRACT

This study presents a method based on the use of virtual sundial generation tools in order to estimate the time
of capture of satellite images which do not provide such information, for example, images available in the
platforms Google Earth and Google Maps. One of the applications where this parameter is important is the
estimation of the height of buildings from shadow length. However, this calculation can only be done based
on the correct position of the sun and/or on the correct time of image capturing. Testing of the proposed
method was made by comparing images with complete metadata against estimated time of capture. In
addition, a 3D-virtual model was used to cast shadows over a test area, thereby checking azimuth of shadows
against the virtual sundial. The method was considered sufficiently precise for the development of the
ongoing research, which evaluates the performance of open spaces with optimal use of sun-lit and shaded
situations, in respect of seasonal parameters.
Keywords: remote sensing, image processing, sundial.
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1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que o tamanho e a proporção de espaços abertos têm grande influência sobre o microclima urbano
(BOURBIA; AWBI, 2004). De acordo com esses autores, a geometria dos espaços abertos desempenha um
papel decisivo no seu comportamento térmico, o qual pode ser melhorado através da organização espacial
correta dos edifícios com relação ao sombreamento gerado no entorno. Em situações de clima tropical, a
discussão em torno do tema espraiamento versus adensamento urbanos pode ter conotações prejudiciais para
o clima urbano, quando a decisão é favorável quanto ao adensamento indiscriminado. A maior parte das
cidades brasileiras de grande porte se situa próxima à costa e estratégias de adensamento mal concebidas
podem trazer prejuízos à possibilidade de aproveitamento da ventilação natural em vias urbanas e espaços de
permanência (SOUSA, 2014). Em cidades interioranas, a verticalização pode também aumentar a intensidade
da ilha de calor urbana (NAKATA-OSAKI et al., 2016). Entretanto, condições subtropicais como as de
Curitiba – PR, cidade com invernos frios, trazem a necessidade de acesso solar nos períodos frios do ano
(ABNT, 2005). Em espaços externos de longa permanência (praças e parques), o correto balanceamento
entre espaços ensolarados e sombreados pode garantir maior frequência de visitação ao longo do ano. Desta
forma, acesso ao sol em períodos frios e a garantia de áreas sombreadas no verão deveriam ser considerações
importantes no projeto de tais espaços.
Com as atuais tendências de crescimento urbano, a verticalização do entorno dos espaços abertos vem
se acentuando, o que gera complicações devidas ao sombreamento resultante. Sobretudo em espaços de
permanência, a projeção de sombras provenientes de edificações pode ser fator de influência em seu
desempenho e atratividade.
Algumas pesquisas têm se utilizado de métodos de análise através de sensoriamento remoto para
definição de parâmetros climáticos urbanos, como os recentes trabalhos de Nakata-Osaki et al. (2016) e de
Peeters (2016). Plataformas de Sistemas de Informações Geográficas - SIG são utilizadas também em
análises de fenômenos relacionados ao processo de urbanização, dentre eles o clima urbano, o qual é
influenciado pela morfologia urbana.
De acordo com Peeters (2016), a análise abrangente do clima urbano depende em grande parte da
modelagem 3D da forma urbana. Para tanto, pode-se utilizar a metodologia de obtenção de alturas de
edificações a partir de imagens de satélite contendo as sombras projetadas por edificações. Nesse sentido,
Cordova (2005), Forden (2008) e Peeters (2016) apresentam métodos para determinação das alturas de
objetos, com base em imagens aéreas, utilizando-se de cálculos trigonométricos a partir das sombras
projetadas no solo.

2. OBJETIVO
O objetivo geral da pesquisa é estimar a altura de edifícios localizados em centros urbanos a partir das
sombras projetadas pelas edificações no solo em imagens de satélite disponibilizadas de forma gratuita,
como por exemplo, imagens disponíveis nas plataformas Google Maps/Google Earth. O objetivo do presente
artigo é apresentar o método empregado para obtenção do horário de captura, para imagens cujos metadados
não incluem tal informação, a partir de estimativas via relógio de sol virtual.

3. MÉTODO
O estudo de campo está em realização com foco na Praça do Japão, Curitiba, considerando as edificações em
seu entorno imediato. Na fase atual, utilizam-se observações do comportamento de visitantes da praça quanto
a espaços com sol ou não sombra (PIASKOWY; KRÜGER, 2016), além de medições de campo de variáveis
microclimáticas.
Para que a metodologia abordada na pesquisa possa ser aplicada amplamente, foi definida a utilização
de imagens disponíveis exclusivamente de forma gratuita. No entanto, uma limitação das imagens de satélite
disponibilizadas gratuitamente, como, por exemplo, as disponibilizadas nas plataformas Google Maps e
Google Earth, é que apenas a data de captura da imagem é informada, sem indicação do horário. Para se
estimar a altura dos edifícios a partir das sombras projetadas, segundo relações geométricas e utilizando-se
da geometria solar, é necessário conhecer o horário no qual essas foram capturadas, uma vez que tal horário
definirá a extensão da sombra na imagem. O método adotado para se obter o horário da captura da imagem a
partir da data fornecida como metadado baseia-se na estimativa do horário via sobreposição de um relógio de
sol virtual sobre a imagem, metodologia sugerida também por Baird et al. (2015), Evans-Cowley (2015) e
Tsai et al. (2016).
O relógio de sol, que pode ser concebido a partir de diferentes sistemas de representação geométrica, é
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um dispositivo tridimensional no qual há linhas desenhadas que representam o percurso do sol em diferentes
épocas e horários do ano, em particular nos solstícios e equinócios, e que contém uma haste destinada a
projetar sua sombra, quando exposta ao sol, indicando assim qual sua direção e extensão no dia e horário
desejado (SCARAZZATO, 2016).
O uso de relógios de sol remonta a civilizações passadas, como na Arquitetura Barroca
(SPARAVIGNA, 2015), enquanto que a utilização da sombra projetada como indicador horário também tem
exemplos em comunidades vernaculares, como aquelas junto a alguns picos de montanhas em regiões
alpinas, cujos nomes são claras alusões a horas do dia como, por exemplo, ‘Pizzo di Mezzodi’, ‘Rocher Du
Midi’ e ‘Mittaghorn’ (GEISSLER, 2014).
Atualmente, existem diferentes métodos e equações disponíveis na internet para construção de relógios
de sol, para diversos fins. Softwares indicados para projeto, como o Auto-CAD (Autodesk, San Rafael, CA)
e o Google SketchUp com módulo de projeção de sombra para objetos 3D, oferecem a possibilidade de se
definir horário e data para essa projeção, com relativa precisão para a coordenada GMT local.
Para a definição do relógio de sol a ser usado, existem algumas opções que disponibilizam os ângulos
dos azimutes de sombra, tais como o texto de Calil (2016), o aplicativo elaborado por Ghiorzi (2016), e o site
de ferramentas de energia solar SunEarthTools (2016). No caso deste artigo, o estudo foi realizado com o
último.

3.1. Imagens utilizadas
A partir de imagens de satélites de alta resolução das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, disponibilizadas
como amostras pela Digital Globe (https://www.digitalglobe.com/resources/imagery-product-samples), as
quais forneciam metadados completos sobre a aquisição da imagem, como data, horário, latitude e longitude
(Tabela 1), foram testados alguns métodos disponíveis para determinação do horário de captura a partir da
sobreposição de relógio de sol.
Longitude
Latitude
Data
Horário (GMT)

Tabela 1 - Metadados das imagens
Rio de Janeiro
São Paulo
-43.21839
-46.56262
-22.96665
-23.55697
18/03/2011
10/09/2014
13:23
13:07

Uma vez verificada a correspondência entre horário real e aquele estimado pelo relógio de sol,
realizou-se complementarmente um teste no software SketchUp para comprovar o posicionamento da
sombra em relação aos ângulos do relógio de sol virtual para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Foi
levantado um volume sólido do mesmo edifício escolhido na imagem de satélite, assumindo-se uma altura
aleatória. No caso, as sombras foram ativadas para o mesmo horário da imagem de satélite, de acordo com o
metadado de cada uma.
Sobre esta simulação, foi aplicado novamente o relógio de sol virtual com o gráfico de ângulos de
azimute da sombra gerado pelo SunEarthTools com o intuito de verificar também os ângulos das sombras no
software. No caso, foram escolhidos edifícios cujas sombras eram visivelmente projetadas no solo.

4. RESULTADOS
Primeiramente, sobre o volume sólido de um edifício de altura aleatória escolhido da imagem de satélite,
foram atestados que os ângulos de azimute de sombra fornecidos pela ferramenta online SunEarthTools eram
coincidentes com os ângulos das sombras da simulação do Sketchup.
Para isso, foram localizados edifícios nas imagens de satélite da Digital Globe, a partir dos quais fosse
possível a visualização integral da sombra no solo, tanto nas imagens do Rio de Janeiro (Figura 1a) quanto
nas de São Paulo (Figura 1b).
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Figura 1 - 1a (Esquerda) e Figura 1b (Direita). Recorte das imagens amostrais de satélite da Digital Globe, em edifícios nas
cidades do Rio de Janeiro (a) e São Paulo (b) com projeção total da sombra em solo.

Posteriormente, foi posicionado sobre as imagens o diagrama do relógio do sol, o qual representa
graficamente os azimutes de sombra calculados pela ferramenta SunEarthTools (SUNEARTHTOOLS,
2016). Os gráficos foram gerados online a partir dos mesmos metadados fornecidos pelas imagens de
satélite do Rio de Janeiro e de São Paulo, a saber: como data, horário, time zone, latitude e longitude (Figuras
2a e 2b), com a finalidade de verificar a compatibilidade entre estes e o horário resultante do gráfico.

a)
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b)
Figura 2 - Gráficos do relógio de sol para as cidades do Rio de Janeiro (a) e São Paulo (b) gerado pela ferramenta online
SunEarthTools, sobre a base do Google Maps.

Observa-se que, nas imagens, os horários fornecidos pela empresa Digital Globe estão em GMT,
enquanto que os horários locais são GMT-3. Nas imagens, pode-se averiguar ainda que os ângulos
fornecidos pelo site SunEarthTools correspondem ao horário local. Nas duas imagens, tanto para o Rio de
Janeiro quanto em São Paulo, os horários obtidos através do gráfico do relógio de sol virtual confirmaram os
horários fornecidos nos metadados, entre 10 e 11 horas no horário local. Com isso, comprovou-se a
possibilidade de utilizar a ferramenta de geração do relógio de sol para estimativa de horário da tomada das
imagens (Figuras 3a e 3b).

Figura 3 - 3a (Esquerda) e Figura 3b (Direita). Imagens de satélite das cidades do Rio de Janeiro (a) e São Paulo (b) com o
gráfico do relógio de sol.

Por fim, foi elaborada uma maquete eletrônica utilizando o software SketchUp, para o entorno da
Praça do Japão em Curitiba, com o intuito comparar a geração das sombras na maquete com os graus de
azimute de sombra obtidos no relógio de sol do SunEarthTools. Para tanto, utilizou-se o mapa de arruamento
de Curitiba disponível no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC de 2013 a fim de
delimitar as quadras, e as imagens do Google Maps para as edificações. A medição do gabarito do entorno
foi realizada de forma visual in loco, considerando-se 3 m como altura média de pavimento.
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O modelo de SketchUp foi georreferenciado para a área em questão e, como a área possui pontos de
diferentes alturas topográficas, foi utilizada a opção “Toggle Terrain”, a qual importa do Google Maps o
relevo aproximado do local.
Para a análise da praça, foram inseridos dados de longitude e latitude da cidade de Curitiba, na data do
solstício de inverno – 21 de junho, e acrescentado o gráfico do relógio de sol gerado pela ferramenta
SunEarthTools (Figura 4).

Figura 4 - Gráfico do relógio de sol para a cidade de Curitiba na data de 21/06 gerado pela ferramenta SunEarthTools plotado sobre
imagem do Google Maps.

Foram realizadas representações gráficas para os horários das 14:00 horas e 15:00 horas. Os resultados
mostraram que o relógio de sol virtual apresentou azimutes de sombra coincidentes com os ângulos de
sombra projetados segundo os horários especificados na simulação com o SketchUp (Figuras 5 e 6).

Figura 5 - Simulação no software SketchUp com o gráfico do relógio de sol para a cidade de Curitiba na data de 21/06 no horário das
14:00 horas.
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Figura 6 - Simulação no software SketchUp com aplicação do Gráfico do relógio de sol para a cidade de Curitiba na data de 21/06 no
horário das 15:00 horas.

5. CONCLUSÕES
Através do método apresentado, podemos observar que ferramentas de geração de relógio do sol podem ser
utilizadas para estimar o horário de tomada de imagens de satélite quando tal informação não estiver
disponível. Para confirmar tal possibilidade, foram utilizadas imagens com metadados completos para
verificação dos cálculos gerados pelas sombras. Adicionalmente, foi testada a ferramenta de projeção de
sombras no software de maquetes eletrônicas SketchUp, que apresenta resultados coerentes com os obtidos
através das ferramentas astronômicas. Os próximos passos desta pesquisa serão utilizar tais parâmetros para
a estimativa da altura dos prédios através das sombras e a geração de modelos de sombreamento para
espaços públicos, utilizando exclusivamente ferramentas e dados disponibilizados gratuitamente.
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RESUMO

Com a finalidade de determinar e comparar a eficiência de diversas estratégias de resfriamento urbano em
duas cidades Latinoamericanas foram simulados 18 cenários nas cidades de Campinas, Brasil e Mendoza,
Argentina. Mediante a Análise de Componentes Principais (ACP) foram avaliadas as possíveis associações
entre as variáveis. Como resultado obteve-se que 75% do comportamento da temperatura do ar no cânion
urbano em ambas as cidades são explicados pela porcentagem de vegetação e o albedo médio das superfícies
urbanas opacas.
Palavras-chave: temperaturas urbanas, análise multivariada, vegetação urbana, albedo dos materiais.

ABSTRACT

In order to determine and compare the efficiency of various urban cooling strategies in two Latin American
cities, 6 scenarios were simulated in the city of Campinas-Brazil- and Mendoza -Argentina-. Through the
analysis of principal components (PCA) the possible associations between the variables were evaluated. As a
result it was obtained that 75% of the air temperature behavior in the urban canyon in both cities is explained
by the percentage of vegetation and the average albedo of the opaque urban surfaces.
Keywords: urban temperatures, multivariate analysis, urban vegetation and materials albedo.
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1. INTRODUÇÃO
As cidades alteram os parâmetros do clima local. A combinação do aumento do consumo de energia e a
diferença no balanço radiativo provocam um incremento na temperatura do ar urbana entre 1,3°C a 15°C
(OKE 1982; ARNFIELD 1982; GIVONI, 1994). Este aumento na temperatura do ar agrava o consumo de
energia para refrigeração e a demanda elétrica nas horas de pico, assim como também intensifica a poluição
do ar e a pegada urbana, causando desconforto ambiental e problemas na saúde humana (SANTAMOURIS,
SYNNEFA e KARLESSI, 2011; MIRZAEI e HAGHIGHAT, 2010; KOLOKOTRONI e RENGANATHAN,
2008).
O aumento das temperaturas do ar urbanas depende de vários fatores que podem ser classificados em
controláveis e incontroláveis (RIZWAN et. al., 2008). As variáveis incontroláveis estão relacionadas às
características ambientais e topográficas específicas da área, tais como a radiação solar, porcentagem de
nebulosidade, condições anticiclônicas e estacionais, velocidade e direção dos ventos, entre outros. Entre as
variáveis controláveis pode ser citada principalmente a libertação do calor antropogênico; armazenamento
excessivo de radiação solar nas estruturas de edifícios; morfologia urbana e vias que obstruem a circulação
do ar, propriedades termofísicas dos materiais presentes nas superfícies urbanas, baixo nível de albedo
urbano, e diminuição das superfícies verdes em relação as superfícies impermeáveis que limitam a
evapotranspiração.
A preocupação com as questões ambientais tem favorecido o desenvolvimento de estratégias que
propiciam a redução das temperaturas urbanas, no entanto, poucos estudos abordam o impacto destas
estratégias em diferentes cidades. É por este motivo que este trabalho se propõe a detectar, em termos
quantitativos, quais estratégias de resfriamento urbano são mais eficientes em duas cidades latinoamericanas, Campinas – Brasil e Mendoza – Argentina. Estas cidades têm padrões comparáveis de
crescimento e capacidades tecnológicas e econômicas. Para este fim mediante uma Análise de Componentes
Principais (ACP) se explica as possíveis associações que existem entre as diversas estratégias analisadas:
porcentagem de vegetação e nível de albedo das superfícies urbanas opacas das vias, paredes, cobertura e
calçadas e pisos.

2. OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo dar continuidade a investigação realizada por Alchapar et al. (2016). Assim
foi estudado o comportamento climático de um cânion urbano na cidade de Campinas (Brasil) e Mendoza
(Argentina). A partir de simulação computacional no programa ENVI-Met, foram propostos cenários de
estudos com variação no nível de porcentagem de vegetação e nível de albedo dos elementos de superfície
urbana (cobertura, piso, vias e paredes), e análise do seu respectivo comportamento na variação da
temperatura do ar.

3. MÉTODO
Para identificar a relação entre a temperatura do ar e as variáveis: albedo, fator de visão do céu e
porcentagem de vegetação nas duas cidades foram seguidas as seguintes etapas: seleção das áreas de estudos
de cada cidade e monitoramento das condições microclimáticas no período de verão (3.1); digitalização e
ajuste do modelo tridimensional no programa ENVI-Met 3.1(3.2); simulação dos cenários de estudos
propostos (3.3); Análise Multivariada por Componentes Principais. Descrição do método (3.4).

3.1. Áreas de estudos e monitoramento microclimático
Para detectar quantitativamente quais estratégias resultam mais efetivas em distintos contextos climáticos
foram selecionados dois recortes urbanos, um na cidade de Campinas, Brasil e outro na cidade de Mendoza,
Argentina. Ambas as cidades possuem padrões de morfologia urbana comparáveis (ALCHAPAR et. al,
2016).
A área de estudo da cidade de Campinas (S 22°53'20" S, O 47°04'40" O, altitude média 680m) está
localizada em uma área central da cidade, em uma região de ocupação horizontal de baixa densidade
consolidada de uso misto (residencial e comercial). Os edifícios apresentam altura aproximada média de 4
metros, com altura máxima de 7 metros. A área apresenta aproximadamente 20% de vegetação urbana no
cânion urbano. Em destaque espécies de médio porte entre 7 e 10 metros de altura encontra-se a Sibipiruna
(Caesalpinia peltophoroides) e Pata de Vaca (Bauhinia variegata) e pequeno porte Chorão (Salix
babylonica). O traçado urbano apresenta uma malha ortogonal com vias urbanas asfaltadas e calçadas com
50% pedra calcária amarela e avermelhada e 50% de concreto. Os telhados são inclinados e com
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predominância de telhas avermelhadas, pequena porcentagem de chapas metálicas e lajes. No plano vertical
das fachadas encontra-se materiais de pedras e pintura com tonalidades variadas.
A área de estudo da cidade de Mendoza (S 32º54’48” S. O 68º50’46” O, altitude média 750m) está
localizada a sudeste da área metropolitana, com ocupação predominantemente horizontal de baixa densidade
e uso misto (residencial e comercial). Os edifícios apresentam altura aproximada de 4 metros, com altura
máxima de 9 metros. A área apresenta aproximadamente 60% de vegetação nos cânions urbanos. As espécies
predominantes de porte médio entre 7 a 10 metros de altura, entre elas destaca-se a Amoreira Branca (Morus
alba) e em menor número o Jacaraná-minoso (Jacarandá mimosifolia) e Plátano (Platanus x hispanica). Os
materiais das superfícies urbanas são de concreto asfáltico nos pavimentos veiculares, e pedra calcária
amarela, vermelha e preta nas calçadas. Aproximadamente 80 % dos telhados são planos de laje maciça e 20
% de telha metálica ou telhas cerâmicas. No plano vertical as fachadas são de tijolos, lajes ou gesso em tons
variados.
A avaliação climática em ambas as áreas, Mendoza e Campinas foi realizada na estação de verão. O
monitoramento ocorreu em dia estável, sem ocorrência de precipitações. Na cidade de Campinas a coleta de
dados ocorreu no dia 23 de fevereiro (temperatura do ar máxima diária 33,0ºC, temperatura do ar mínima
diária 20,5ºC e temperatura do ar média 26,0ºC, radiação global média do mês de fevereiro 355,00 W/m2;
umidade relativa do ar 67,0 %). Na cidade de Mendoza os registros foram do dia 14 de janeiro (temperatura
do ar máxima diária 36.0ºC, temperatura do ar mínima diária 21,0ºC e temperatura do ar média 27,0ºC,
radiação global média do mês de fevereiro 303,08 W/m2; umidade relativa do ar 42 %).
Para a calibração dos dados simulados e medidos foram coletadas as variáveis de temperatura do ar e
umidade relativa do ar. A coleta destas variáveis foi realizada através de estações fixas em pontos centrais
em cada área de estudo (tabela 2). Os equipamentos de medição foram: TESTO 174H (precisão de
temperatura: ± 0,5 ° C de -20 a +70 ° C e precisão de umidade: ± 3% de 2% HR a 98% RH, ± 1 dígito
+0,03% RH/K) em Campinas; e HOBO® H08-003-02 (precisão de temperatura: ± 0,7°C de +21°C e
precisão de umidade: ± 5% de + 5°C a +50°C) em Mendoza. Ambos os equipamentos foram instalados em
uma calçada perto do centro da quadra, dentro de protetores que evita a incidência direta de radiação solar e
também a proteção contra intempéries (HOBO RS1 Solar RadiationShield).
Os dados de velocidade e direção do vento na altura de 10 metros foram coletados a partir de estações
meteorológicas urbanas de referências. Na cidade de Campinas os dados coletados foram do Instituto
Agronômico de Campinas (IAC), distante aproximadamente 2.5 km, noroeste, da área de estudo. Os dados
da cidade de Mendoza foram coletados do Observatório do Parque General San Martín, distante
aproximadamente da área de estudo 4 km, noroeste. Os dados de umidade específica foram obtidos a partir
do Aeroporto Campo de Marte (Estação número– 83779) para a cidade de Campinas e do Aeroporto de
Mendoza (Estação número– 87418) a partir da Universidade de Wyoming.
Em ambas as cidades o recorte contemplou uma área de 210x210 metros. Os recortes selecionados
representam regiões de baixa densidade e proximidade com o centro urbano.
Tabela 1– Parâmetros de entrada para a simulação no Programa ENVI-MET. Cidade de Campinas (Brasil) e Mendoza (Argentina).
Dados Principais
Campinas Mendoza
Dados Principais
Campinas Mendoza
Temperatura Inicial
Velocidade do vento 10 m [m/s]
1,9
3
295,4
300
Atmosférica [K]
Direção do Vento
Umidade Específica 25000 m
2,8
135
150
8,2
(0:N.90:E.180:S.270:W.)
[g Water/kg air]
Rugosidade
0,1*
0,1*
Umidade Relativa 2m [%]
65,7
28

3.2. Simulação no programa ENVI-Met e calibração
O microclima deste estudo foi simulado no programa ENVI-Met V3.1 (Beta) que simula as interações entre
as superfícies urbanas, vegetação e atmosfera, a partir de modelos de simulação dos fluxos de ar,
turbulências, perfis de temperatura do ar e umidade relativa do ar e fluxos de radiação (BRUSE e FLEER,
1998). Como as áreas de estudos contemplaram um recorte urbano de 210x210 m, as simulações nas duas
áreas foram realizadas com 70x70x30 (X, Y, Z) grids, com uma resolução de grid 3 x 3 x 3m. A tabela 1
detalha os dados de entrada no programa. A tabela 2 mostra as áreas de estudos. Os dados de saída do
programa ENVI-Met foram calibrados pelo receptor 1 (localizado no mesmo local do ponto observado) e
analisados pelo receptor 2 o qual foi localizado no centro do cânion.
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Tabela 2- Área de estudo - Campinas (Brasil) e Mendoza (Argentina). Ponto 1 (Ponto de Calibração). Ponto 2 (Ponto de Análise)
Campinas
Mendoza
Área de Estudo

Área de Estudo

Modelo Digitalizado ENVI-MET

Modelo Digitalizado ENVI-MET

Fonte: Adaptado ENVI-Met e Google Earth, 2017

Para verificar a acurácia do modelo foi comparada a curva de temperatura do ar simulada a partir do
ponto simulado (S) e a curva de temperatura do ar observado, ponto de análise observado (O), em ambas as
cidades. Foram calculados o erro médio quadrático (RMSE - Root Mean Square Error) e seus componentes
Sistemático (RMSES) e o Não Sistemático (RMSEu), o desvio das médias (MBE - Mean Bias Error), e o
Coeficiente de Determinação (R²). Os resultados mostram uma correspondência similar entre os pontos
observados (O) e simulados (S), em ambas as cidades. O R² próximo a 1 indica um bom ajuste do modelo.
As magnitudes baixas do indicador RMSE e seus componentes RMSES e RMSEU sugerem que os cenários
simulados refletem um bom ajuste das condições microclimáticas observadas nas áreas de estudo da cidade
de Campinas e Mendoza (tabela 3).
Tabela 3- Erros, escores e índices estatísticos. Validação da simulação no ENVI-Met.
R²
RMSE RMSEs RMSEu
MBE
Campinas 0,97˚C 1,59˚C 1,33˚C
0,64˚C
-1,03˚C
Mendoza 0,99˚C 0,86˚C
0,52˚C
0,50˚C
0,49˚C

3.3. Cenários propostos
A partir da digitalização da área de estudo das duas cidades foram estudados diferentes cenários de estudos.
Assim foram propostos variação na porcentagem de vegetação e nível de albedo dos elementos de superfície
urbana (telhados, paredes, pavimentos de pedestres e pisos e vias).
A tabela 4 expressa a variação da porcentagem de vegetação em 0%, 20% e 60% nos cânions de
estudo das duas cidades. A porcentagem de 20% contempla o cenário atual de Campinas (Brasil) e 60% o
cenário atual de Mendoza (Argentina).
O nível de albedo apresentou 3 classes: o nível N1 o qual é a situação atual das duas cidades, o nível
N2 foi proposto um albedo alto em todas as superfícies urbanas das envolventes e o N3 albedo alto em todas
as superfícies, exceto nas paredes. Todos os cenários foram propostos para as duas cidades de estudos.

233

4

Tabela 4-Variação da porcentagem de vegetação e nível de albedo das envolventes urbanas
Parâmetros
0%: ausência de vegetação nos cânions urbanos

Vegetação nos cânions urbanos

20% de vegetação nos cânions urbanos
60% de vegetação nos cânions urbanos
N1: Albedo de coberturas (ALB_ Cob) = 0,30; Albedo de paredes (ALB_ Par) = 0,20;
Albedo de vías (ALB_ Via) = 0,2-0,3, Albedo de calçadas e pisos (ALB_Piso)= 0,2-0,40.
N2: Albedo de coberturas (ALB_ Cob) =0,80; Albedo de paredes (ALB_ Par) = 0,80;

Nível de albedo das superfícies urbanas

Albedo de vias(ALB_ Road) = 0,70 e Albedo de calçadas e pisos (ALB_ Piso)=0,7.
N3: Albedo de coberturas (ALB_ Cob) =0,80; Albedo de paredes (ALB_ Par) = 0,20;
Albedo de vias (ALB_ Via) = 0,70, Albedo decalçadas e pisos (ALB_ Piso)=0,7.

A tabela 5 detalha as especificações adotadas em cada cenário que modificam as configurações a partir
da porcentagem de vegetação e nível de albedo das superfícies urbanas
Tabela 5- Codificação (COD) dos cenários de estudo segundo a porcentagem de vegetação (VEG) e nível de albedo das superfícies
urbanas (N1, N2, N3)
Nível de albedo

N1

N2

N3

VEG

DOC

60% veg

1.a**

20% veg

1.b*

0% veg

1.c

60% veg

2.a

20% veg

2.b

0% veg

2.c

60% veg

3.a

20% veg

3.b

0% veg

3.c

* Corresponde a situação atual da área de estudo da cidade de Campinas, Brasil.
** Corresponde a situação atual da área de estudo da cidade Mendoza, Argentina.

3.4. Análises Multivariadas por Componentes Principais (ACP). Descrição do método
Como objetivo de analisar o conjunto de dados simulados e as possíveis associações entre as variáveis foi
feita uma Análise de Componentes Principais. A Análise de Componente Principal (ACP) é uma Análise
Estatística Multivariada e como ferramenta de análise exploratória permite revelar a existência ou não de
relações entre as variáveis medidas e de relações ou agrupamentos entre amostras.
A ACP possibilita a investigação de um conjunto de p variáveis correlacionadas e transforma o
conjunto de variáveis originais em um novo conjunto de variáveis não-correlacionadas nomeadas como
componentes principais, os quais têm propriedades especiais em termos de variâncias. As componentes
principais são combinações lineares das variáveis originais e derivadas em ordem decrescente de
importância. Assim, a primeira componente principal é a combinação linear normalizada com variância
máxima e a segunda componente principal é a combinação linear com variação máxima em direção
ortogonal a primeira componente principal. (RENCHER, 2002).
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A Análise de Componente Principal (ACP) pode ser conduzida através da matriz de correlação (R) ou
pela matriz de covariância (S). Para esta pesquisa foi utilizada a matriz de correlação, a qual trabalha
variáveis mensuradas em diferentes unidades (WILKS, 2006).
Os dados iniciais utilizados para a ACP neste estudo foram provenientes das variáveis dos 9 cenários
de estudo para cada cidade (Campinas – Brasil e Mendoza – Argentina), totalizando 18 cenários. Para a
realização da ACP foram reunidos em uma matriz os dados de temperatura do ar a cada 30 minutos de um
dia de medição de todos os cenários de estudos e a tabulação das variáveis: fator de visão do céu (FVC),
albedo das paredes (ALB_Par), albedo das coberturas (ALB_Cob), albedo das calçadas e pisos (ALB_Piso)
albedo das vias (ALB_Via), porcentagem de vegetação (VEG).
As análises multivariadas contemplaram duas etapas: uma análise conjunta das duas cidades
(Campinas e Mendoza) e uma análise individualizada de cada cidade de estudo. Como mencionamos
anteriormente, com o objetivo de uma análise geral ou um subconjunto de dados coletados e as possíveis
associações entre variáveis utilizando a Análise de Componentes Principais - ACP, as melhores correlações
são aquelas que mostram uma maior porcentagem de explicação de um fenômeno com menor número de
fatores discutidos.

4. RESULTADOS
4.1. Análise Descritiva
Os resultados das simulações dos 9 cenários analisados para cada cidade (total de 18 cenários) constituem o
universo da análise estatística.
A figura 1 demonstra a variação dos diversos fatores para as duas cidades de estudo, considerando os
valores de temperatura do ar (TEMP) de um dia de medição a cada 30 minutos. Observa-se que o total das
variáveis independentes coletadas (albedo de paredes, coberturas, vias, calçadas e pisos, porcentagem de
vegetação e fator de visão do céu (FVC) foram similares para ambas as cidades, o qual justifica sua
comparação. Ressalta-se que a variação na variável Fator de Visão do céu (FVC) apresentou uma diferença
devido à altura das edificações, diferentes no cenário atual de cada cidade. Também apresentaram variações
o nível de albedo das superfícies de pedestre e vias nas duas cidades, devido aos elementos de superfície
urbana. O nível de albedo das paredes e telhados foram fixados para as duas cidades, utilizando o padrão do
modelo no ENVI-Met.

Figura 1 - Caracterização das variáveis, Cenários de estudos em Campinas (CAMP) e Mendoza (MEND).

A figura 2 detalha os valores de temperatura do ar máxima (Temp_Max), mínima (Temp_Min),
amplitude térmica (Ampl_Termica) e Temperatura do ar Média (Temp_Média) do total de cenários
simulados.
A figura 3 mostra as temperaturas do ar em todos os cenários simulados para cada cidade Campinas e
Mendoza. O cenário 1.a (baixo albedo e 60% de vegetação) corresponde a área atual de Mendoza, e o
cenário 1.b (baixo albedo e 20% de vegetação) corresponde a área atual de Campinas. Ao comparar apenas
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os cenários atuais verifica-se que a cidade de Mendoza é mais quente do que Campinas. Embora a situação
atual de Mendoza tem uma porcentagem mais elevada de vegetação (60%) que Campinas (20%), Mendoza
atinge uma temperatura média do ar de 28 °C, enquanto Campinas registra 25°C. Isto significa que Mendoza
é mais quente 4 °C que Campinas durante os picos de temperatura do ar, e o período de arrefecimento
Mendoza eleva 2 °C.
Os cenários que incluem 60% de vegetação (1.a, 2.a e 3.a) demonstram baixas temperaturas do ar
urbano. Assim como o aumento da vegetação diminui a temperatura do ar em todos os cenários. Aumentar o
albedo em todas as superfícies urbanas opacas (2.a, 2.b e 2.c) geralmente diminui as temperaturas máximas
do ar. Partindo dos cenários atuais em cada cidade, em Campinas esta estratégia reduz a temperatura do ar
aproximadamente em 1 °C, e em Mendoza, reduz a temperatura em 1,5 °C. Os cenários com albedo
combinado (3.a, 3.b e 3.c), albedo alto em superfícies horizontais e baixo albedo para a vertical (3.a, 3.b e
3.c), partindo dos cenários atuais em cada cidade, verificamos que em Campinas, esta reduz a temperatura do
ar até 1,8 °C e, em Mendoza, a temperatura do ar diminui em 2 °C.

Figura 2 - Diagramas de temperaturas máximas (ºC),
temperaturas mínimas (ºC), temperatura média (ºC) e amplitude
térmica (ºC) de Campinas e Mendoza.

Figura 3 - Boxplot de temperatura do ar. Cenários de estudos de
Campinas e Mendoza.

4.2. Análises Multivariada de Componentes Principais
A primeira fase da análise contemplou o conjunto das variáveis fator de visão do céu (FVC), albedo das
paredes (ALB_Par), albedo das coberturas (ALB_Cob), albedo das vias (ALB_Via), albedo das calçadas e
pisos (ALB_Piso), porcentagem de vegetação (VEG) e as respectivas variações de temperatura do ar
(TEMP) a cada 30 minutos em um dia de simulação.
A segunda fase da análise contemplou a adoção de um subconjunto de variáveis. Para tanto, as
variáveis referenciadas pelos albedos (ALB_Par, ALB_Cob, ALB_Piso e ALB_Via), foram reduzidas para
um conjunto de variáveis únicas. Assim foi adotado uma nova variável o Albedo Médio (ALB_Med),
representada pelas médias das quatro variáveis adotadas. Segundo Jolliffe (1972 e 1973) em análises
multivariadas o emprego de um subconjunto, a partir de um grande número de características, não promove
mudanças significativas nos resultados. É certamente útil reduzir o número de variáveis, se possível, para as
variáveis presentes que complicam os dados, e não apresentam quaisquer informações extras.
Consequentemente, a avaliação de um menor número de variáveis possibilita a economia de tempo, tanto na
tomada de dados quanto nas análises computacionais, além de reduzir os custos em análises futuras. Muitos
métodos são possíveis para decidir quais as variáveis serão descartadas, mas, na prática, a experiência e
intuição, muitas vezes desempenham um papel na seleção.

4.2.1. Avaliação conjunta das duas cidades (Campinas e Mendoza)
As tabelas 6 e 7 e a figura 4 apresentam os resultados de um modelo com duas componentes, o qual
apresentou boa representatividade dos dados estudados, 75,8% e 75,6% da variância total para as variáveis
individualizadas do Albedo das envolventes e do subconjunto do Albedo Médio, respectivamente. O
primeiro conjunto foi apresentado com 7 variáveis e o segundo com 4 variáveis. Desta forma o subconjunto
do Albedo Médio (ALB_Med) apresentou boa representatividade para o prosseguimento das análises,
considerando que a primeira componente responde por 47,5% e 49,3% do conjunto total de variáveis e do
subconjunto do albedo, respectivamente.
Assim nos cenários com o albedo Medio (ALB_Médio), 75,6% do comportamento da temperatura do
ar no cânion urbano (TEMP) é explicado por dois fatores: porcentagem de vegetação (VEG) e albedo médio
(ALB_Med). A partir da matriz de cosseno do quadrado, verificamos que o primeiro fator (PC1) está
relacionado com as variáveis de porcentagem de vegetação (VEG) e fator de visão do céu (FVC). A variável
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dependente temperatura do ar (TEMP) está inversamente relacionada com a porcentual de vegetação (maior
VEG – menor TEMP, vice-versa), e diretamente relacionado com o FVC (menor FVC menor TEMP). Isto
significa que para os cenários o primeiro fator está relacionado diretamente com a porcentagem de vegetação
nos cânions urbanos onde os valores de FVC dependem da altura dos elementos arbóreos e das edificações.
O segundo fator (PC2) está claramente representado pelo albedo médio (ALB_Med). A temperatura
do ar está inversamente relacionada com o albedo médio dos materiais de superfície urbana. Ou seja, o
aumento do albedo médio das superfícies urbanas (ALB_Med) diminui a temperatura do ar (TEMP) nos
cânions urbanos. Em todos os cenários, em ambas as cidades, os resultados obtidos nas análises estatísticas
multivariadas coincidem com os cenários simulados.
Tabela 6-Resultados dos autovalores, variâncias e variâncias acumuladas das variáveis de estudo por Componente Principal (PC),
baseados nos cenários de estudo, em ambas as cidades (Campinas e Mendoza).
Matriz de correlação (TEMP, VEG, ALB_Piso, ALB_Via, ALB_Cob, ALB_Par, FVC)
PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

PC7

Autovalor (Variância)

3,324

1,984

0,9465

0,6738

0,067

0,0047

0

Variância (%)

0,475

0,283

0,135

0,096

0,01

0,001

0

Variância Acumulada (%)

0,475

0,758

0,894

0,99

0,999

1

1

PC1

PC2

PC3

PC4

Autovalor (Variância)

1,9851

1,0399

0,9086

0,0663

Variância (%)

0,496

0,26

0,227

0,027

Variância Acumulada (%)

0,496

0,756

0,983

1

Tabela 7- Escores das variáveis de estudo em relação ao primeiro e segundo Componente Principal, Ambas as cidades, Campinas e
Mendoza.
Variável

PC1

PC2

Variável

PC1

PC2

-0,056

0,237

TEMP

-0,241

0,531

VEG

0,01

-0,694

VEG

0,694

0,071

ALB_Piso

0,541

0,014

ALB_Via

0,539

0,011

ALB_Cob

0,541

0,014

ALB_Med

0,018

-0,833

ALB_Par

0,348

0,016

FVC

-0,01

0,679

FVC

-0,678

-0,137

TEMP

4.2.2. Avaliação individualizada de cada cidade Campinas e Mendoza
Para reforçar as conclusões anteriores, os conjuntos de amostras foram analisados separadamente:
simulações correspondentes aos cenários com o subconjunto de albedo médio (Tabela 8 e 9 e Figura 5).
Observa-se que em 81,1% e 76,2%, cidade de Campinas e Mendoza, respectivamente, o comportamento da
temperatura do ar pode ser explicado por dois fatores principais. Em ambas as cidades, o primeiro fator está
relacionado com a porcentagem de vegetação (maior VEG – menor TEMP, vice-versa) e o segundo fator está
relacionado com o albedo médio das superfícies urbanas (maior ALB_Med - menor TEMP, vice-versa).
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Figura 4 - Campinas e Mendoza. Componente principais para as variávies TEMP, VEG, ALB_Piso, ALB_Via, ALB_Cob, ALB_Par
(esquerda) e as variáviesTEMP,VEG, ALB_Med, FVC (direito).

Figura 5- Componente principais para as variáveis TEMP, VEG, ALB_Med, FVC. Campinas (direita), Mendoza (esquerdo).
Tabela 8- Resultados dos autovalores, variâncias e variâncias acumuladas das variáveis de estudo por Componente Principal (PC),
baseados nos cenários de estudo, nas duas cidades Campinas e Mendoza.
Matriz de correlação (TEMP, VEG, ALB, Med, FVC)
Campinas (Brasil)
PC1

PC2

PC3

PC4

Autovalor (Variância)

2,2253

1,0185

0,726

0,0301

Variância (%)

0,556

0,255

0,182

0,008

Variância Acumulada (%)

0,556

0,811

0,992

1

Mendoza (Argentina)
PC1

PC2

PC3

PC4

Autovalor (Variância)

1,9959

1,0514

0,9099

0,0428

Variância (%)

0,499

0,263

0,227

0,011

Variância Acumulada (%)

0,499

0,762

0,989

1
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Tabela 9-Escores das variáveis de estudo em relação ao primeiro e segundo Componente Principal, Cidade de Campinas e Mendoza,
respectivamente.
Variável

PC1

PC2

CAMP

MEND

CAMP

MEND

TEMP

-0,416

-0,194

-0,223

0,59

VEG

0,643

0,694

-0,093

0,089

MEAN_ALB

0,027

0,014

0,966

-0,797

FVC

-0,643

-0,693

0,093

-0,091

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da avaliação individualizada dos cenários, em ambas as cidades, verificou-se que as variáveis
controláveis porcentagem de vegetação e nível de albedo acarretaram um impacto direto na temperatura do
ar nos cânions urbanos. No entanto, variáveis incontroláveis - radiação solar, umidade, velocidade do vento,
nebulosidade, etc. - determinam o grau de intensidade do efeito de cada estratégia, mesmo quando a
morfologia urbana e os materiais são os mesmos nas duas cidades estudadas. A estratégia de aumentar a
porcentagem de vegetação nos cânions urbanos diminui a temperatura do ar em todos os cenários. As
análises demonstraram que a vegetação sempre melhora as temperaturas do ar: máxima, média e mínima.
Com relação ao nível do albedo das superfícies opacas verificou-se que o amento do nível em todas as
superfícies opacas reduz a temperatura do ar em aproximadamente 1°C e 1,5 °C em Campinas e Mendoza,
respectivamente. Já ao avaliar os cenários de albedo combinado (alto albedo em superfícies horizontais e
baixo albedo em verticais) reduz em até 1,8 °C e 2 °C em Campinas e Mendoza, respectivamente. Verificouse que os resultados da simulação são coerentes com o que é indicado na Análise Multivariada de
Componentes Principais. Ou seja, a porcentagem de vegetação e o albedo médio das superfícies urbanas
opacas explicaram 75 % do comportamento da temperatura do ar no cânion urbano, considerando a análise
conjunta das duas cidades. Ambos as variáveis, porcentagem de vegetação e albedo, estão inversamente
relacionadas com a temperatura do ar, ou seja, o incremento em um fator acarreta a diminuição no outro, e
vice-versa. Os resultados mostram possibilidades concretas para a redução do consumo de energia em ambas
as cidades, bem como, promove a melhoria das condições térmicas urbanas. Em trabalhos futuros serão
avaliados os impactos destas variáveis em áreas de alta densidade.
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RESUMO

Os microclimas de um recinto são determinados pelas características térmicas de suas superfícies. Em
espaços abertos, os microclimas também são influenciados pelos níveis de sombreamento, muitas vezes
proporcionadas pelas árvores, que interferem no acesso solar das superfícies. Nesse contexto, o presente
trabalho avalia a atenuação da incidência de radiação solar, expressa pelas temperaturas das diferentes
superfícies que ela atinge à sombra de diferentes espécies arbóreas. Para isso, foi realizado um estudo de
caso no qual as temperaturas de superfícies recobertas por grama (do tipo Paspalum notatum fluegge,
conhecida por grama Mato Grosso), concreto liso e asfalto, à sombra de exemplares de árvores dos tipos
Licania tomentosa (oiti), Shizolobium parahyba (guapuruvu) e Erythrina velutina (suinã), foram medidas
através de imagens térmicas, em dois períodos distintos do ano. Conclui-se que a atenuação do efeito da
radiação solar depende não somente da permeabilidade à passagem da radiação solar pelas copas (crescente
na sequência oiti-guapuruvu-suinã), mas também da natureza dos recobrimentos: a temperatura superficial de
materiais inertes (calçada e asfalto) depende de suas emissividades térmicas, enquanto que em recobrimentos
vegetais contam com a conversão de calor sensível em latente por evapotranspiração. Assim, o gramado
apresenta sempre menor temperatura superficial que as outras superfícies estudadas, seja qual for a espécie
arbórea que o sombreie.
Palavras-chave: temperatura superficial, microclima, arborização.

ABSTRACT

The microclimates of a closed space are determined by the thermal characteristics of the surfaces that
compose it. In open spaces, microclimates are also influenced by shade levels, often provided by trees, which
influence solar access to surfaces. In this context, the present work evaluates the attenuation of the incidence
of solar radiation, expressed by the temperatures of the different surfaces that it reaches in the shade of
different tree species. For this, a case study was carried out in which the surface temperatures covered by
grass (Paspalum notatum fluegge, known as Mato Grosso grass), smooth concrete and asphalt, in the shade
of trees Licania tomentosa (oiti), Shizolobium parahyba (guapuruvu) and Erythrina velutina (swine) were
measured through thermographic images in two distinct periods of the year. It is concluded that the
attenuation of the effect of solar radiation depends not only on the permeability to the passage of solar
radiation from the canopies (increasing in the oiti-guapuruvu-suinã sequence), but also on the nature of the
coverings: surface temperature of inert materials (sidewalk and asphalt) depends on its thermal emissivity,
while plant coverings rely on the conversion of sensible heat into latent by evapotranspiration. Thus, the
lawn always presents a lower surface temperature than the other surfaces studied, regardless of the arboreal
species that shade it.
Key words: surface temperature, microclimates, afforestation.
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1. INTRODUÇÃO
O espaço urbano substitui os materiais originais por superfícies inertes (asfalto e concreto), cujas
propriedades térmicas são responsáveis por maiores taxas de armazenamento de calor, que causam maiores
temperaturas superficiais e, consequentemente, maiores temperaturas do ar circundante. Por outro lado, esses
materiais podem conviver com vegetação, a qual, pelo sombreamento que proporciona, e por seu balanço
energético peculiar (que envolve conversão de energia fotossintética e evapotranspiração), ameniza os
microclimas do entorno próximo. Apesar da importância do sombreamento arbóreo na amenização
microclimática em ambientes tropicais, ainda existe pouca quantidade de informação sobre o comportamento
da radiação solar através das árvores (LABAKI et al., 2011).
A arborização urbana é proposta como forma de proporcionar uma ambiência mais agradável tanto
pelo aspecto visual, como pelo sombreamento para os pedestres e pela mitigação do clima urbano de forma
geral. Vários estudos (SANTILLÁN-SOTO et al., 2015; VALLATI e GALLI, 2013; MASCARÓ, 2012,
entre outros) que comparam as temperaturas superficiais de diferentes recobrimentos expostos à radiação
solar direta e à sombra são consensuais ao apontar as vantagens da vegetação como elemento regulador
microclimático.
Santillán-Soto et al. (2015), ao estudar superfícies cobertas por asfalto, concreto, argila, filme de
poliestireno branco e grama, expostos ao sol, concluíram que a grama e o filme de poliestireno branco são
mais efetivos na redução de efeitos de ilha de calor urbana, devido à sua menor relação entre a emissão de
ondas longas e o balanço líquido de radiação. Além disso, o poliestireno branco reflete mais a radiação de
ondas curtas incidente, o que o torna interessante como revestimento superficial de paredes e coberturas de
edifícios.
Vallati e Galli (2013) através da comparação entre o comportamento térmico de superfícies recobertas
por asfalto e gramíneas, expostas ao sol e à sombra de árvores, verificaram que arranjos de árvores reduzem
mais efetivamente as temperaturas tanto das superfícies sob sua sombra como do ar sob seu dossel (1,2 m do
solo), pela redução da velocidade do ar sob elas, através da qual o microclima passa a contar com o benefício
da evapotranspiração; as gramíneas reduzem substancialmente a temperatura superficial e do ar sobre sua
superfície quando comparadas ao asfalto. Na mesma linha, Monteiro e Alucci (2010) concluem que áreas
sombreadas por vegetação apresentam melhor desempenho térmico do que as sombreadas por membranas
têxteis tensionadas.
De acordo com Mascaró (2012), o sombreamento da vegetação de médio e grande porte ameniza o
aquecimento superficial, chegando a reduzi-lo na ordem de 9 a 10 ºC, quando a copa é densa; além disso, a
autora verificou que as temperaturas superficiais em revestimentos de blocos de concreto vazados,
preenchidos com vegetação rasteira são muito próximas às de gramados, enquanto que os de concreto e
asfalto apresentam temperaturas superficiais pelo menos 10° C acima das encontradas nas superfícies
anteriores.
Dessa forma, as pesquisas indicam, de forma geral, que o bom desempenho térmico microclimático
depende da natureza tanto dos elementos de sombreamento quanto das superfícies que estão sendo
sombreadas.
Cada uma das pesquisas abordadas emprega métodos distintos: Santillán-Soto et al. (2015) fizeram
balanço de fluxos das superfícies através de monitoramento com estação meteorológica portátil; Vallati e
Galli (2013) usaram de simulações computacionais com o programa ENVI-met e nos trabalhos apresentados
por Mascaró (2012), apesar de não serem descritos os instrumentos, devem ter sido usados termômetros
convencionais, pela idade dos estudos. Outro método promissor é a termometria por infravermelho,
conforme empregado por Fernandes et al. (2015). No entanto, ela é mais adequada para avaliações
qualitativas ou para o estudo de superfícies de emitância uniforme, devido à necessidade de ajustar seus
parâmetros de funcionamento às condições ambientais (FLIR SYSTEMS, 2013a).
Neste contexto, o presente trabalho avalia a temperatura superficial de superfícies recobertas com
grama, concreto e asfalto, sob a sombra de 3 diferentes espécies arbóreas. Cria-se, dessa forma, uma
informação indireta do balanço térmico do conjunto das espécies estudadas em conjunto com as superfícies
sombreadas.

2. OBJETIVO
O objetivo do trabalho é avaliar a eficiência do sombreamento de três espécies arbóreas e sua interação com
diferentes coberturas superficiais.
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3. MÉTODO
Para atingir o objetivo do trabalho, o método empregado utilizou a medição da temperatura superficial sobre
um gramado de Paspalum notatum fluegge (grama mato grosso), uma calçada de concreto e uma superfície
asfaltada, sob a sombra de exemplares de três espécies arbóreas: Licania tomentosa (oiti), Shizolobium
parahyba (guapuruvu) e Erythrina velutina (suinã). Á área de estudo fica localizada no estacionamento do
Campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Bauru (Figura 1).

Figura 1 – Localização da área de estudo na mancha urbana de Bauru. Em destaque, os exemplares estudados.
Fonte da imagem da mancha urbana: Google Earth, acesso: 04 jun. 2015.

O oiti (Figura 2a) é uma árvore perenifólia, de copa densa. O exemplar estudado é de porte médio,
com aproximadamente 5 m de altura e copa com diâmetro de aproximadamente 5 m. O guapuruvu (Figura
2b) é decíduo, com copa alta e aberta, bastante transparência, de folhas compostas bipinadas. O exemplar na
área de estudo tem aproximadamente 12 m de altura. A suinã (Figura 2c) é também decídua durante a
floração, no final de agosto; apresenta porte médio e copa grande com folhas largas. O exemplar analisado
tem em torno de 8 m.

a)
b)
c)
Figura 2 – Exemplares estudados: a) oiti; b) guapuruvu; c) suinã. Imagens de 06/06/2016.
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O levantamento das temperaturas superficiais foi feito com uma câmera termovisora Flir E6 série Ex,
a qual foi calibrada para cada uma das superfícies estudadas, conforme os procedimentos descritos por Flir
Systems (2013b), usando-se fita isolante preta e papel alumínio. As emissividades resultantes da calibração
foram: gramado: 0,97; calçada: 0,97; asfalto: 0,97. As temperaturas superficiais levantadas correspondem ao
valor médio da área central de cada imagem (Figura 3).

Figura 3 – Exemplo de imagem térmica ao lado da correspondente foto. Em destaque a área de medição da temperatura superficial.

Foram realizadas medições de referência de temperaturas das três superfícies ao sol. As medições das
temperaturas superficiais à sombra foram feitas no pé do tronco da árvore e a cada metro de distância a partir
dele (Figura 4) nos três tipos de superfície. Elas ocorreram nos horários das 11h30min, 12h30min e
13h30min, período no qual há maior incidência de radiação solar e com menor variabilidade. Os dias de
medição foram 6 de junho de 2016 e 20 de fevereiro de 2017, escolhidos por apresentarem céu
predominantemente limpo ao longo dos períodos de levantamento.

Figura 4 – Pontos de medição de temperatura superficial do gramado ao sol e à sombra.

Não foi possível realizar medições sobre a calçada à sombra do guapuruvu (Figura 5) devido à posição
da árvore em relação àquela superfície.
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11h30min

13h30min

12h30min

Figura 5 – Variação do sol nas superfícies nos horários analisados em relação ao guapuruvu.

As temperaturas superficiais médias para cada superfície ao redor das árvores foram comparadas entre
si através de gráficos boxplot (máximo, mínimo 1º e 3º quartís, mediana), cujas variáveis serviram de entrada
ao teste de Tukey. Assumiu-se a hipótese que as temperaturas superficiais são significativamente
semelhantes a um nível de confiança de 95%. Assim, na discussão dos resultados, os termos que exprimem
diferenças e similaridade assumem o sentido de rejeição e aceitação da hipótese, respectivamente.
Devido à pequena quantidade de dados levantada no experimento e ao restrito número de exemplares
arbóreos empregados, os resultados do trabalho não oferecem robustez estatística para fundamentar de forma
conclusiva os achados. No entanto, eles podem ser interpretados como tendências a serem explorados em
trabalhos mais aprofundados sobre o tema.

4. RESULTADOS
A Figura 6 apresenta as distribuições de temperaturas superficiais à sombra por tipo de superfície para cada
espécie arbórea e na Figura 7 os mesmos dados são agrupados por espécie arbórea para cada tipo de
superfície.
Devido à grande opacidade de sua copa, a sombra do oiti sempre resulta em temperaturas superficiais
menores que as demais, embora não raro essas diferenças não sejam significativas; elas se tornam mais
evidentes no período quente (Figura 6). A copa do guapuruvu apresenta grande permeabilidade à passagem
da radiação solar (Figura 2b), causando maior aquecimento em especial do asfalto, principalmente no
período frio, que coincide com a queda de suas folhas. A copa da suinã apresenta, no período quente,
agrupamentos compactos de folhas e regiões vazias, responsáveis pela dispersão das temperaturas
superficiais; no período frio a distribuição de folhas é mais homogênea, como mostra a baixa dispersão dos
dados. A transparência das copas à passagem da radiação solar decresce do oiti para o guapuvuru, e a suinã
ocupa a posição intermediária.

a)

b)

Figura 6 – Temperaturas superficiais à sombra das árvores sobre gramado (Gr), calçada (Ca) e asfalto (As), medidas em:
a) 06/06/2016; b) 20/02/2017.
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As propriedades da superfície (Figura 7) são também um fator de extrema importância na descrição do
fenômeno que resulta nos valores de temperatura superficial obtidos. Assim, as temperaturas superficiais do
gramado são semelhantes em cada período de medição, independentemente da espécie que o sombreie
(exceto sob a sombra da copa do guapuvuru no período frio). Isso permite concluir que a conversão ativa da
energia radiante (por evapotranspiração e fotossíntese), única propriedade que distingue o gramado das
demais superfícies, tem papel fundamental na amenização microclimática, o que vai ao encontro das
observações de Vallati e Galli (2013).

a)
b)
Figura 7 – Temperaturas superficiais à sombra do oiti (O), do guapuruvu (G) e da suinã (S), medidas em:
a) 06/06/2016; b) 20/02/2017.

Na Figura 8 são mostradas as distribuições de temperaturas superficiais ao sol nos dois dias de
medição (n = 92 e n = 115, respectivamente), com a constatação óbvia que no período quente (20/02/2017)
elas são maiores que no período frio (06/06/2016). Chama a atenção à alteração das distribuições: enquanto
no período frio as temperaturas do gramado e da calçada são similares e as do asfalto são superiores, no
período quente as temperaturas superficiais da calçada e do asfalto é que são similares e superiores às do
gramado. Nota-se também, principalmente no período quente, uma grande variabilidade nas distribuições de
temperatura superficial do gramado. Ela pode ser atribuída à heterogeneidade do recobrimento: a grama
estava alta, portanto, com grande quantidade de superfícies verticais, além da exposição de parcelas de solo
nu entre as touceiras da grama (mesmo no período frio).

Figura 8 – Distribuições de temperaturas superficiais nos dois dias de medição
sobre gramado (Gr), calçada (Ca) e asfalto (As).

Por fim, observa-se o que a bibliografia apresenta através de muitos estudos: que as temperaturas
superficiais de gramados, calçadas e asfalto aumentam progressivamente da primeira para a última
superfície.
As informações da Tabela 1 fundamentam estatisticamente as explicações anteriores sobre as
diferenças de comportamento térmico das sombras das espécies arbóreas e dos recobrimentos superficiais.
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Tabela 1 – Probabilidades das temperaturas superficiais serem semelhantes, calculadas a partir do teste de Tukey
Data de medição
06/06/2016
20/02/2017
Temperaturas das superfícies ao sol
calçada
asfalto
calçada
asfalto
Superfície
grama
0,85
< 0,05
< 0,05
< 0,05
calçada
< 0,05
0,16
Espécie arbórea
oiti
guapuruvu

Temperaturas da grama à sombra
guapuruvu
suinã
guapuruvu
0,06
0,77
0,86
0,11
-

Espécie arbórea
oiti
guapuruvu

Temperaturas da calçada à sombra
guapuruvu
suinã
guapuruvu
1
1
< 0,05
1
-

suinã
0,96
0,87
suinã
< 0,05
1

Temperaturas do asfalto à sombra
guapuruvu
suinã
guapuruvu
0,09
0,70
< 0,05
< 0,05
-

Espécie arbórea
oiti
guapuruvu
1 Sem dados

suinã
< 0,05
0,57

A Figura 9 mostra que não houve tendência de alteração da temperatura superficial em relação à
distância de medição do tronco da árvore. Ocorreram variações de temperatura em função de vazios no
interior das copas, principalmente sob as sombras do guapuruvu e da suinã.
Gramado

Calçada

0

1

2

3

4

5

6

Distância ponto am ostral indivíduo arbóreo (m )
G

25
3

4

5

6

Distância ponto am ostral indivíduo arbóreo (m )
O

G

Temperatura superficial
(°C)

Temperatura superficial
(°C)

30

2

10
0

1

2

3

4

5

6

Distância ponto am ostral indivíduo arbóreo (m )
O

35

1

15

S

40

0

20

G
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Figura 9 – Temperaturas superficiais à sombra em função da distância entre o ponto amostral e o indivíduo arbóreo

Conforme exposto ao final do tópico 3, apesar do uso do teste de Tukey para auxiliar a discriminar as
diferenças significativas de temperaturas, os resultados não fornecem robustez suficiente para serem
extrapolados enquanto valores, embora as tendências por eles apontadas sejam válidas.
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5. CONCLUSÕES
A pesquisa mostra que a medição de temperaturas superficiais é um bom parâmetro para a estimativa do
desempenho térmico de árvores, enquanto elementos de sombreamento, e recobrimentos superficiais sob sua
sombra. O método da termografia mostra-se viável para esse tipo de levantamento, devido à mobilidade da
câmera térmica e da facilidade dos ajustes necessários.
Também fica evidenciada a importância da combinação de espécies arbóreas que retenham a porção
adequada de radiação solar e de superfícies sob elas cujas propriedades (basicamente a emissividade térmica)
lhes permitirão ser adequadamente aquecidas; além disso, recobrimentos vegetais apresentam temperaturas
superficiais menores do que a de recobrimentos inertes convencionais por contarem com mecanismos de
conversão de calor sensível em calor latente.
Por fim, por extensão das análises, a pesquisa mais uma vez corrobora o clássico resultado da
sequência ascendente de temperaturas superficiais à sombra ou ao sol: gramado, calçada, asfalto.
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RESUMO
Em meios urbanos, a relação entre temperatura e umidade relativa do ar sofre interferência das
características do recinto urbano. Se as superfícies que formam o recinto armazenam e irradiam
muito calor, eleva-se a temperatura local e decresce a umidade relativa. Cuiabá-MT foi eleita uma
das sub-sedes para a Copa de 2014, com isso o município passou por diversas obras, com alteração
de cobertura do solo, sendo observado aumento no uso de materiais que impermeabilizaram o solo.
O objetivo desta pesquisa foi relacionar as intervenções urbanas ocorridas no município com o
microclima em 19 pontos fixos da cidade. A coleta de temperatura do ar e umidade relativa do ar
consistiu na utilização do método de transecto móvel noturno utilizando um veículo automotor,
passando pelos pontos fixos, estabelecidos pelas diferenças de revestimento do solo. Foram gerados
mapas temáticos empregando o método de classificação supervisionada, através da técnica
MAXVER (máxima semelhança), obtendo as porcentagens referentes a cada classe de interesse.
Desta maneira, corroborando com pesquisas anteriores o método de transecto móveis mais uma vez
revelou-se eficiente, bem como a metodologia MAXVER para a classificação do revestimento do solo,
contribuindo para as análises dos resultados entre as intervenções urbanas e os dados termohigrométricas em
escala microclimática, nesta pesquisa. Por meio da comparação termohigrométrica observou-se que o

ponto mais aquecido e seco em todas as estações em 2011-2012 foi P9 e a estação mais aquecida foi
a primavera. Contudo, em 2016 o ponto mais aquecido e seco em todas as estações foi P15 e a
estação do inverno foi evidenciada como a mais seca e quente. Apesar das temperaturas do ar terem
sofrido diminuição em 2016, notou-se que houve aumento na média da amplitude térmica entre os
pontos que sofreram influência direta relacionada as intervenções urbanas, passando de 0,08°C em
2011-2012 para 0,66°C em 2016. A umidade relativa do ar apresentou queda de 5,16% em relação a
2011-2012 nestes mesmo pontos, principalmente em áreas com diminuição considerável de
cobertura permeável, com destaque para vegetação arbórea. Corroborando com estudos que
evidenciam a eficiência de áreas arborizadas na melhoria da umidade relativa do ar. Destaca-se
ainda que as alterações realizadas no município, com mudança de revestimento do solo passando de
permeável para impermeável, influenciaram de forma considerável em escala microclimática nos
pontos de estudo no município de Cuiabá-MT pós Copa de 2014.
Palavras-chave: clima urbano, uso do solo, planejamento urbano
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ABSTRACT

In urban environments, the relationship between temperature and relative humidity is influenced by
the characteristics of the urban area. If the surfaces forming the enclosure store and radiate too
much heat, the local temperature rises and the relative humidity decreases. Cuiabá-MT was elected
one of the sub-seats for the 2014 world cup, with this the municipality underwent several works,
with alteration of the ground cover, being observed an increase in the use of materials that
waterproofed the soil. The objective of this research was to relate the urban interventions that
occurred in the municipality with the microclimate in 19 fixed points of the city. The collection of
air temperature and relative air humidity consisted of the use of the nocturnal mobile transect
method using a self-propelled vehicle, passing through the fixed points, established by differences
in soil cover. Thematic maps were generated employing the supervised classification method, using the

MAXVER technique (maximum similarity), obtaining the percentages referring to each interest class. In this
way, corroborating previous researches the mobile transect method was once again efficient, as well as the
MAXVER methodology for the classification of the soil cover, contributing to the analysis of the results
between the urban interventions and the thermohygrometric data in microclimatic scale, in this research. By
means of the thermohygrometric comparison it was observed that the hottest and dryest point in all seasons
in 2011-2012 was P9 and the warmest season was spring. However, by 2016 the hottest and dryest point in
all seasons was P15 and the winter season was evidenced as the driest and hottest. Although air temperatures
declined in 2016, there was an increase in the mean of the thermal amplitude between points that had a direct
influence related to urban interventions, from 0.08 ° C in 2011-2012 to 0.66 ° C in 2016. The relative
humidity of the air presented a fall of 5.16% in relation to 2011-2012 in these same points, especially in
areas with considerable decrease of permeable cover, with emphasis on tree vegetation. Corroborating with
studies that demonstrate the efficiency of wooded areas in the improvement of the relative humidity of the
air. It should also be noted that the changes made in the municipality, with a change of soil cover from
permeable to impermeable, had a considerable influence on the microclimatic scale at the points of study in
the city of Cuiabá-MT after the 2014 World Cup.
Keywords: Urban climate, use of the soil, urban planning.

1. INTRODUÇÃO
O Brasil em 2014 sediou a Copa do Mundo de futebol com 12 cidades como sub-sedes, as quais
realizaram a construção de arenas multiuso, obras de mobilidade urbana para implantação de
sistema de transporte coletivo alternativo. Cuiabá-MT foi eleita uma das sub-sedes, com isso o
município passou por diversas obras, com alteração de cobertura do solo, relacionado ao aumento
de áreas pavimentadas, área de solo exposto, diminuição de áreas verdes, sendo observado aumento
no uso de materiais que impermeabilizaram o solo como, o concreto e o asfalto nas diversas
construções.
As trocas de energia que afetam diretamente os moradores da cidade ocorrem na camada
intraurbana, a natureza das superfícies e a forma das diversas estruturas afetam e condicionam essas
trocas de energia (GIVONI, 1989).
Consequentemente, há alteração dentro da área urbana no que se refere ao balanço de energia,
com o aumento da absorção da radiação solar, baixo albedo dos materiais de construção e cobertura.
Em virtude da verticalização das cidades, bem como através da emissão de calor antropogênico e
cobertura do solo, com a redução da evapotranspiração devido a diminuição da cobertura vegetal e
extensão das superfícies impermeabilizadas nas áreas urbanas, elevando a temperatura do ar e a
diminuição da umidade relativa do ar associada ao fenômeno de ilhas de calor, especialmente em
cidades de clima tropical.
O fenômeno mais representativo das modificações que contribuem para o armazenamento de
calor durante o dia na cidade, devido as propriedades térmicas e caloríficas dos materiais de
construções e sua devolução para a atmosfera a noite é a ilha de calor (SANTOS et al., 2014). Com
o crescimento das cidades, as ilhas de calor tendem a ficar mais intensas, pois há diminuição de área
com vegetação e aumento de área edificada (GARTLAND, 2010).
Em investigação dos efeitos da urbanização na temperatura e umidade do ar através do
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balanço de energia na cidade de Cuiabá-MT, observa-se altas taxas de calor armazenado no centro
urbano, explicando o fenômeno de ilhas de calor e do regime de umidade na cidade (MAITELI,
1994 apud ASSIS, 2005).
Katzschner (1997) propõe uma integração entre as escalas climáticas e as do planejamento
urbano como meio de viabilizar as relações do clima urbano com o planejamento. Desta maneira, é
necessário o conhecimento sobre as características urbanas, referente às mudanças térmicas
associada ao uso de materiais que recobrem o solo que possui a capacidade de modificar os
elementos climáticos que compõem a atmosfera local.
A impermeabilização do solo exerce forte influência sobre o comportamento térmico de um
ambiente, principalmente as áreas cobertas com pavimento asfáltico, que absorvem
consideravelmente maior quantidade de radiação solar (BORGES e PEREIRA, 2010).
Em estudo realizado na região do porto na Cidade de Cuiabá-MT foi observada maiores
temperaturas e menores umidades relativas médias do ar no período noturno em todas as estações
do ano, devido à ação antrópica, uso e ocupação do solo e área construída, posto que há uma
liberação do calor absorvido pela superfície edificada (FRANCO, 2012).
2. OBJETIVO
O Objetivo desta pesquisa foi relacionar as intervenções urbanas ocorridas no município de CuiabáMT em 19 pontos fixos. Comparando as variáveis climáticas, temperatura do ar e umidade relativa
do ar e sua relação com o revestimento do solo antes e pós intervenções urbanas em escala
microclimática
3. MÉTODO
Neste item será descrito a área de estudo e a metodologia utilizada para a realização desta pesquisa.
3.1. Área de Estudo
Cuiabá está situada na região Centro Oeste do Brasil com 15°35’46” de latitude Sul e 56°05’48” de
longitude Oeste, com altitude média inferior a 200m acima do nível do mar. O perfil climático é o
tropical continental semi-úmido do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen-Geiger, com quatro
a cinco meses secos (maio a setembro) e máximas diárias de temperatura que oscilam entre 30°C e
36°C, apresentando duas estações bem definidas, uma seca (outono-inverno) e uma chuvosa
(primavera-verão) (SANTOS, 2013).
Para a comparação das condições termohigrométricas foi utilizada a escala microclimática.
Tendo início no ponto 01 finalizando no ponto 19, totalizando 19 pontos fixos, com dados de 20112012 (SANTOS, 2012) e coleta em 2016, isto é, antes e pós intervenções intraurbanas em CuiabáMT nas quatro estações do ano, ver Figura 1.

Figura 1 – Localização dos 19 pontos fixos na cidade de Cuiabá-MT em 2011-2012 e 2016.
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3.2. Metodologia
A metodologia para a coleta de temperatura do ar e umidade relativa do ar consistiu na utilização do
método de transecto móvel noturno utilizando um veículo automotor, passando por 19 pontos fixos
na cidade, estabelecidos pelas diferenças de revestimento do solo.
Este método permite avaliar o comportamento da temperatura e umidade do ar em cada
intervalo do percurso e cobrir grande parte da área de estudo, por meio de sensores que são
normalmente instalados em veículos ou carregados manualmente por uma pessoa ao longo de um
trajeto específico do ambiente de estudo. Sendo usualmente utilizada para detalhar a distribuição
horizontal das variáveis do clima (ALVES, 2010).
Para as coletas realizadas em 2011 e 2012, utilizou-se um Datalogger de temperatura e
umidade do ar da marca Instrutherm, modelo HT-500, denominado sensor (1). Para a coleta de
dados realizada em 2016, utilizou-se Datalogger com GPS, modelo GK_V02, denominado sensor
(2). Ambos protegidos por abrigo, acoplado na lateral de um veículo, aproximadamente a 2,00m do
solo. Simultaneamente, foi utilizado GPS/MAP da marca Garmin, modelo 76Cx, obtendo-se as
coordenadas geográficas angular e UTM (Universal Tranversa de Mercator), Zona 21, para precisão
dos locais de medição dos pontos (SANTOS, 2012).
Os instrumentos foram sincronizados em ciclo de medição de 10 segundos, ou seja, para cada
dado de temperatura do ar e umidade relativa do ar obteve-se a coordenada do ponto. A coleta de
dados com veículo requer que o tempo gasto entre a medida do ponto inicial e no ponto final do
itinerário não ultrapasse uma hora, com velocidade que deve variar entre 30 e 40km/h (ARAUJO, et
al., 2008).
As medições foram realizadas nas quatro estações do ano de 2016 e 2011-2012 (SANTOS,
2012) a partir das 20h, horário que as temperaturas não experimentam mudanças rápidas pela
ausência da radiação solar, justamente pela diferença de tempo entre a primeira e a última medida,
ver Tabela 1a e 1b.
Tabela 1a – Período de medição por transectos móveis por
SANTOS (2012)

Tabela 1b – Período de medição por transectos
móveis em 2016

Mês

Dia

Estação

Mês

Dia

Estação

Abril/2011

12/19/26

Outono

Março/2016

04/06/18/20

Verão

Maio/2011

09/17/26

Outono

Maio/2016

11

Outono

Junho/2011

14/16/21/28

Outono/Inverno

Junho/2016

06/11/12

Outono

Julho/2011

07/12/21/26

Inverno

Julho/2016

12

Inverno

Agosto/2011

08/16/29/30

Inverno

Agosto/2016

06

Inverno

Setembro/2011

06/19/25/28

Inverno/Primavera

Setembro/2016

10/15

Inverno

Outubro/2011

24

Primavera

Outubro/2016

28/29

Primavera

Novembro/2011

09/23

Primavera

Dezembro

11/20

Primavera

Fevereiro/2012
Março/2012

28
18/19

Verão
Verão

Na validação do sensor (2) foi utilizado o mesmo modelo de 2011-2012, ou seja, marca
Instrutherm, modelo HT-500, ambos protegidos por abrigo. Para os dados de temperatura do ar e
umidade relativa do ar, foi obtido valor de sig.>0,05 no teste de Levene, admitindo que os dados são
homogêneos e que não há diferença significativa entre os grupos.
Para a classificação do revestimento do solo urbano, foram utilizadas imagens de satélite com
alta resolução dos anos de estudo, disponibilizadas pelo software Google Earth, estabelecendo um
raio de influência de 200m no entorno de cada ponto, segundo metodologia de Oke (2004).
Posteriormente, foram elaborados mapas temáticos utilizando o software ArcGis10.3 (versão
teste) empregando o método de classificação supervisionada, através da técnica MAXVER (máxima
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semelhança), pois segundo Augusto-Silva et al., (2013) é o método que obteve melhor desempenho,
visando o mapeamento do uso e cobertura do solo. Desta maneira, obtendo as porcentagens
referentes a cada classe de interesse.
Foram adotadas inicialmente 6 classes temáticas: vegetação arbórea, vegetação paisagística,
solo exposto, área pavimentada, área edificada e corpos d´água. Entretanto, afim de facilitar a
comparação das variáveis microclimáticas com as intervenções ocorridas, foram adotadas duas
classes principais sendo: cobertura permeável (vegetação paisagística e arbórea) e impermeável
(área edificada e pavimentada).
Utilizadas como indicativos da distribuição geográfica dos usos através da identificação de
padrões homogêneos da cobertura terrestre (IBGE, 2006 apud AUGUSTO-SILVA et al., 2013).
Para análise dos dados, foram feitas planilhas separados por ponto e ano. Contudo, para a
comparação fez-se o uso das médias dos registros de temperatura do ar e umidade relativa do ar
entre os anos, em todos os pontos nas quatro estações entre os anos de estudo.
4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Dentre os 19 pontos que compreenderam todo o transecto, os pontos que sofreram modificações
diretas foram: P5, P9, P11, P12 e P15, com obras relacionadas a mobilidade urbana no que se refere
a execução de viadutos, trincheiras, rotatórias e corredores estruturais para o VLT (Veículo Leve
sobre Trilhos).
Será apresentado inicialmente a comparação dos dados termohigrométricos, que foram
realizados por meio da médias dos registros nos pontos salientados acima, nas quatro estações do
ano entre 2011-2012 e 2016.
4.1. Comparação dos dados Termohigrométricos e classificação do revestimento do solo entre
2011-2012 e 2016
O ponto 5, está localizado na entrada do Campus da Universidade Federal de Mato Grosso, pertence
a zona de corredor de tráfego 1. Caracterizada por grande fluxo de atividades comerciais, serviços,
residencial, fluxo intenso de veículos e pessoas. Fez parte do projeto de trvaessia urbana para a
Copa de 2014, com a implantação do Viaduto da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) e
Av. Parque do Barbado. Presença de corpos d’ água, através de piscinas e parte do córrego do
Barbado, ver Figura 2.

Figura 2 - Ponto 5 (P5) – Mapas temáticos de acordo com o revestimento do solo com raio de 200m de influência em
2012 e 2016 respectivamente

Os mapas temáticos de P5 apontam em 2012: 16,91% de cobertura paisagística, 32,04% de
cobertura arbórea, 4,50% de solo exposto, 28,74% de área pavimentada, 14,73% de área edificada
e 3,08% de corpos d´água. Já em 2016 os percentuais foram: 13,79% de cobertura paisagística,
12,96% de cobertura arbórea, 14,02% de solo exposto, 33,96% de área pavimentada e 23,36% de
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área edificada e 1,91% de corpos d´água.
Com relação a comparação termohigrométrica, em 2012 as estações que registraram as
maiores temperaturas neste ponto (P5) foram: inverno com 28,81°C e primavera com 31,26°C. Já
em 2016 as estações foram: verão com 28,92°C e inverno com 29,78°C. Contudo, observou-se
que a estação do inverno revelou-se como a mais aquecida em ambos os anos de estudo. A média
de temperatura do ar no P5, compreendendo todas as estações em 2012 foi de 28,54°C, e em 2016
foi de 27,38°C.
No que se refere a umidade relativa do ar neste ponto, a estação do inverno registrou os
maiores declínios em 2012 quanto em 2016, ou seja, 53,25% e 39,50%, respectivamente. A média
da umidade relativa do ar em P5, compreendendo todas as estações em 2012 foi de 64,74% e em
2016 foi de 60,65%.
O ponto 9, está situado em zona de corredor de trafego 1, localizado em área que sofreu
intervenção urbana para obras de travessia urbana com a construção da Trincheira Santa Rosa.
Possui alto fluxo de veículos e pessoas. Presença de atividades comerciais, serviços e residencial
do tipo multifamiliar em sua maioria, ver Figura 3.

Figura 3 - Ponto 9 (P9) – Mapas temáticos de acordo com o revestimento do solo com raio de 200m de influência em
2012 e 2016 respectivamente

Os mapas temáticos de P9 apontam em 2012: 17,45% de cobertura paisagística, 16,85% de
cobertura arbórea, 5,13% de solo exposto, 33,50% de área pavimentada, 26% de área edificada e
1,08% de corpos d´água. Já em 2016 os percentuais foram: 13,96% de cobertura paisagística,
7,88% de cobertura arbórea, 9,63% de solo exposto, 43,40% de área pavimentada e 24,55% de
área edificada e 0,60% de corpos d´água.
No comportamento da temperatura do ar em 2012, as estações que registraram as maiores
temperaturas neste ponto (P9) foram: inverno com 29,36°C, primavera com 31,29°C e verão com
28,41°C. Como também em 2016, sendo: inverno com 30,44°C, primavera com 28,20°C e verão
com 29,02°C. Contudo, observou-se que a estação do inverno revelou-se como a mais aquecida
em ambos os anos de estudo. A média de temperatura do ar no P9, compreendendo todas as
estações em 2012 foi de 29°C, e em 2016 foi de 27,96°C.
No que se refere a umidade relativa do ar, o inverno registrou 52,21% em 2012 e 37,39%
em 2016. A média da umidade relativa do ar em P9, compreendendo todas as estações em 2012
foi de 62,85% e em 2016 foi de 59% em 2016.
O ponto 11, está localizado em área central, adjacente ao município de Várzea Grande-MT.
Possui em sua proximidade a presença do Rio Cuiabá, e vários centros comerciais e um complexo
esportivo. Com alto fluxo de veículos e pessoas. Faz parte do projeto de corredor estrutural para o
VLT, ver Figura 4.
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Figura 4 - Ponto 11 (P11) – Mapas temáticos de acordo com o revestimento do solo com raio de 200m de influência em 2012 e
2016 respectivamente.

Os mapas temáticos de P11 apontam em 2012: 25,59% de cobertura paisagística, 18,97% de
cobertura arbórea, 9,95% de solo exposto, 29,41% de área pavimentada, 12,82% de área edificada
e 3,26% de corpos d´água. Em 2016 os percentuais foram: 16,31% de cobertura paisagística,
16,72% de cobertura arbórea, 5,60% de solo exposto, 36,90% de área pavimentada e 23,06% de
área edificada e 2,21% de corpos d´água.
A estação que registrou a maior temperatura do ar em 2012, neste ponto (P11) foi a
primavera com 30,71°C. Em 2016 as estações foram: verão com 28,80°C e inverno com 29,50°C.
A média de temperatura do ar em P11, compreendendo todas as estações em 2012 foi de 27,88°C,
e em 2016 foi de 27,63°C.
No que se refere a umidade relativa do ar, o inverno registrou 57,69% em 2012 e 45,51%
em 2016. A média da umidade relativa do ar em P11, compreendendo todas as estações em 2012
foi de 61,75% e em 2016 foi de 68,37%.
O ponto 12 está situado em zona de área central. Localizado na Av. da Prainha, com grande
fluxo de veículos e presença de áreas comerciais e serviços. Faz parte do projeto de corredor
estrutural para o VLT, ver Figura 5.

Figura 5 - Ponto 12 (P12) – Mapas temáticos de acordo com o revestimento do solo com raio de 200m de influência em
2012 e 2016 respectivamente
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Os mapas temáticos de P12 apontam em 2012: 11,74% de cobertura paisagística, 16% de
cobertura arbórea, 1,63% de solo exposto, 32,35% de área pavimentada, 38,24% de área
edificada. Em 2016 os percentuais foram: 4,35% de cobertura paisagística, 12,63% de cobertura
arbórea, 5,27% de solo exposto, 40,86% de área pavimentada e 36,61% de área edificada.
Em 2012, as estações que registraram as maiores temperaturas neste ponto (P12) foram,
inverno com 28,08°C e primavera com 30,82°C. Em 2016 as estações foram, inverno com
29,28°C e verão com 29,08°C. Contudo, observou-se que a estação do inverno revelou-se como a
mais aquecida em ambos os anos de estudo. A média de temperatura do ar em P12,
compreendendo todas as estações em 2012 foi de 28,22°C e em 2016 foi de 27,78°C.
No que se refere a umidade relativa do ar, o inverno registrou 56,06% em 2012 e 42,11%
em 2016. A média da umidade relativa do ar em P12, compreendendo todas as estações em 2012
foi de 66,32%, e em 2016 foi de 59,24%.
O ponto 15, está situado em zona de corredor de trafego 1, localizado na Av. Historiador
Rubens de Mendonça próximo ao Viaduto da Miguel Sutil, possui grande fluxo de veículos, com
atividades comerciais, serviços e residenciais do tipo multifamiliar. Este trecho faz parte do
projeto de corredor estrutural para o VLT, ver Figura 6.

Figura 6 - Ponto 15 (P15) – Mapas temáticos de acordo com o revestimento do solo com raio de 200m de influência em
2012 e 2016 respectivamente

Os mapas temáticos de P15 apontam em 2012: 7,25% de cobertura paisagística, 20,17% de
cobertura arbórea, 2,17% de solo exposto,43,57% de área pavimentada, 26,53% de área edificada.
Já em 2016 os percentuais foram: 6,47% de cobertura paisagística, 5,98% de cobertura arbórea,
9,69% de solo exposto, 37,09% de área pavimentada e 40,11% de área edificada e 1,91%.
As estações que registraram as maiores temperaturas do ar nos anos de estudo neste ponto
(P15) foram: inverno com 29,19°C, primavera com 31,13°C e verão com 28,38°C em 2012, No
entanto em 2016 as mesmas estações registraram no inverno 30,05°C, na primavera 28,02°C e no
verão 28,86°C. Contudo, observou-se que a estação do inverno revelou-se como a mais aquecida
em ambos os anos de estudo. A média de temperatura do ar no P15, compreendendo todas as
estações em 2012 foi de 28,92°C, e em 2016 foi de 28,04°C.
No que se refere a umidade relativa do ar, o inverno registrou 51,07% em 2012 e 37,07%
em 2016. A média da umidade relativa do ar no P15, compreendendo todas as estações em 2012
foi de 66,67%, passando para 65,33% em 2016.
Por meio da comparação termohigrométrica observou-se que o ponto mais aquecido e seco
em todas as estações em 2011-2012 foi P9 com média de temperatura do ar de 29°C, no entanto a
estação mais aquecida foi a primavera. O ponto P15, foi o mais seco com umidade relativa do ar de
62,39%, porém a estação mais seca foi o inverno. Contudo, em 2016 o ponto mais aquecido e seco
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em todas as estações foi P15, com média de temperatura do ar de 28,04°C e média de umidade
relativa do ar de 58,21%. No entanto, a estação mais seca e quente em 2016 foi o inverno.
4.2 Analise das diferenças termohigrométricas e das classes do revestimento do solo entre
2011-2012 e 2016
Posteriormente à comparação termohigrométrica, foi realizada a análise dos dados e sua relação
com as intervenções urbanas. Esta análise foi realizada com as diferenças das médias das variáveis
nos pontos que sofreram modificações diretas entre 2011-2012 e 2016.
Em P5, observou-se diminuição de temperatura do ar de 1,16°C e de 4,09% de umidade
relativa do ar em 2016, neste ponto houve diminuição de 22,20% de cobertura vegetal, e aumento
de 13,85% de cobertura impermeável em relação a 2012. Já em P9, registrou diminuição de 1,04°C
de temperatura do ar e 3,87% de umidade relativa do ar, com diminuição de 12,46% de cobertura
permeável, e aumento de 8,46% de cobertura impermeável em relação a 2012, ver Figura 7.

Figura 7 – Distribuição da diferença da temperatura do ar nas estações do ano nos 19 pontos fixos entre 2011-2012 e 2016

O ponto P11, registrou diminuição de 0,25°C de temperatura do ar e 6,61% de umidade
relativa do ar, com diminuição de 11,53% de cobertura vegetal, e aumento de 17,73% de cobertura
impermeável em relação a 2012. Já P12, registrou diminuição de 0,44°C de temperatura do ar e
7,08% de umidade relativa do ar, com diminuição de 10,77% de cobertura permeável, e aumento de
7% de cobertura impermeável em relação a 2012.
Em P15, registrou-se diminuição de 0,88°C de temperatura do ar e 4,18% de umidade relativa
do ar, com diminuição de aproximadamente 15% de cobertura permeável, e aumento de 7,10% de
cobertura impermeável em relação a 2012, ver Figura 8.
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Figura 8 – Distribuição da diferença da umidade relativa do ar nas estações do ano nos 19 pontos fixos entre 2011-2012 e 2016

Desta maneira, observou-se que o ponto que registrou o maior declínio de temperatura do ar
foi P5, este ponto registrou a maior diminuição de cobertura permeável e maior aumento de
cobertura impermeável. No entanto, P12 obteve maior declínio com relação a umidade relativa do
ar, com diminuição de cobertura permeável, principalmente arbórea. Tais pontos fazem parte do
projeto de travessia urbana, ou seja, construção de viadutos e corredor estrutural para o VLT,
respectivamente. O que evidencia a influência da cobertura permeável, principalmente arbórea no
equilíbrio termohigrométrico em áreas urbanas.
Apesar das temperaturas do ar terem sofrido diminuição em 2016, notou-se que houve
aumento na média da amplitude térmica entre os pontos que sofreram influência direta relacionada
as intervenções urbanas, passando de 0,08°C em 2011-2012 para 0,66°C em 2016, em áreas que
abrangem o centro comercial da cidade, possuindo em seu entorno canyons urbanos e com
alterações relacionadas ao projeto de travessia urbana para a Copa de 2014.
A umidade relativa do ar apresentou queda de 5,16% em 2016, entre os pontos que sofreram
influência direta relacionada as intervenções urbanas, principalmente em áreas diminuição
considerável de cobertura permeável, principalmente arbórea.
Para análise de comparação de médias de temperatura do ar e umidade relativa do ar entre os
anos nos pontos, foi realizado teste t de student, obtendo valor de sig. 0,00<0,05, demonstrando que
as amplitudes térmicas encontradas são consideráveis em escala local, podendo estar associadas as
alterações de revestimento do solo, como foi possível observar em P5, P9, P11, P12 e P15.
5. CONCLUSÕES
Cuiabá-MT foi eleita uma das sub-sedes da Copa de 2014, com isso o município passou por
diversas obras, com alteração de cobertura do solo, sendo observado aumento no uso de materiais
que impermeabilizaram o solo como, o concreto e o asfalto nas diversas construções.

Corroborando com pesquisas anteriores o método de transecto móveis mais uma vez revelou-se
eficiente, bem como a metodologia MAXVER para a classificação do revestimento do solo, contribuindo
para as análises dos resultados entre as intervenções urbanas e os dados termohigrométricas em escala
microclimática, nesta pesquisa.

Desta maneira, por meio da comparação termohigrométrica observou-se que o ponto mais
aquecido e seco em todas as estações em 2011-2012 foi P9, no entanto a estação mais aquecida foi a
primavera. O ponto P15 foi o mais seco, porém a estação mais seca foi o inverno. Contudo, em
2016 o ponto mais aquecido e seco em todas as estações foi P15. Entretanto, o inverno foi
evidenciado como o mais seco e quente dentre os anos de estudo.
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Apesar das temperaturas do ar terem sofrido diminuição em 2016, notou-se que houve
aumento na média da amplitude térmica entre os pontos que sofreram influência direta relacionada
as intervenções urbanas, passando de 0,08°C em 2011-2012 para 0,66°C em 2016, em áreas que
abrangem o centro comercial da cidade, onde registrou aumento de cobertura impermeável,
principalmente pavimentada, possuindo em seu entorno canyons urbanos com alterações
relacionadas ao projeto de travessia urbana para a Copa de 2014.
A umidade relativa do ar apresentou queda de 5,16% em relação a 2011-2012, entre os pontos
que sofreram influência direta relacionada as intervenções urbanas, principalmente em áreas com
diminuição considerável de cobertura permeável, principalmente arbórea. Corroborando com
estudos que destacam a eficiência de áreas arborizadas na melhoria da umidade relativa do ar.
Destaca-se ainda que as alterações realizadas no município, com mudança de revestimento do solo
passando de permeável para impermeável, influenciaram de forma considerável em escala
microclimática nos pontos de estudos no município de Cuiabá-MT pós Copa de 2014.
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RESUMO

Os crescentes estudos na área do conforto ambiental externo têm apontado para uma grande influência da
configuração urbana sobre ambientes térmicos. Na busca pela minimização do déficit habitacional houve
grandes investimentos governamentais no setor da habitação social, com a implantação de projetos altamente
padronizados e mal planejados em termos de conforto ambiental. Este trabalho é pautado na necessidade em
se conhecer melhor o comportamento microclimático existente em conjuntos habitacionais de diferentes
configurações geométricas na cidade de São Carlos-SP. Para a realização desta pesquisa foram necessários
estudos teóricos na área de conjuntos habitacionais, clima e ambiente urbano, configuração geométrica e
simulação computacional. Para a análise do comportamento térmico das áreas de estudo fez-se uso da
ferramenta computacional ENVI-met que se mostrou adequada para este estudo. A seleção dos conjuntos
habitacionais foi feita levando-se em conta os padrões de assentamento e as características compatíveis ao
software. Os resultados das simulações, além de confirmarem a importância da vegetação na mitigação do
calor através do sombreamento e dispersão de ventos mais frescos, indicam que uma pequena verticalização
pode contribui para a redução de temperaturas.
Palavras-chave: conjunto habitacional, configuração urbana, microclima, ENVI-met, conforto térmico.

ABSTRACT

The increasing number of studies in environmental comfort of external areas has pointed out to an important
influence of the urban configuration on thermal environments. Looking for housing deficit minimization,
large government investments were made in social housing sector, leading to the implementation of highly
standardized and poorly planned projects in terms of environmental comfort. This work is based on the need
to investigate the actual microclimatic behavior in housing complexes that have different geometric
configurations in the city of São Carlos-SP. In order to carry out this research, theoretical studies were
necessary in the area of housing complexes, climate and urban environment, geometric configuration and
computational simulation. For the thermal behavior analysis of the study areas, the computational tool
ENVI-met was used and it proved to be adequate for this study. The selection of the housing complexes was
made by considering the actual settlement patterns and compatibility to the software. The simulations results,
besides confirming the importance of the vegetation in the mitigation of the heat through the shadowing and
fresher winds dispersion, indicate that a small verticalization may contribute the temperature reductions.
Keywords: housing complex, urban design, microclimate, ENVI-met, thermal comfort.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil a população ainda sofre consequências da urbanização acelerada e desordenada que se iniciou no
século XX e continua até os dias de hoje. Esse processo foi extremamente impulsionado pela industrialização
e assim foi criando e aumentando desigualdades econômicas e sociais.
Apesar da busca por promover um ordenamento na ocupação do solo através do planejamento urbano,
as cidades continuam o seu processo de crescimento e a população continua a praticar suas atividades
cotidianas de forma cada vez mais intensa e acelerada. Além disso, o desenvolvimento muitas vezes
apresenta características pautadas por interesses econômicos, deixando de lado políticas habitacionais e de
ocupação adequada do solo, trazendo aglomerações e favelizações. Toda essa desordem e falta de
planejamento tendem a apresentar, entre outras, o desconforto térmico nos espaços urbanos como
consequência. A troca constante de solos naturais por materiais construtivos incorre em mudanças nas
características das superfícies terrestres e, consequentemente, na quantidade de calor armazenada e emitida
pelas superfícies.
Os materiais construtivos apresentam propriedades térmicas que são diferenciadas daquelas do solo
natural e, na grande maioria das vezes, o calor específico desses materiais construtivos é menor. Sendo
assim, são capazes de elevar a sua temperatura mais rapidamente e também emitir radiação de ondas longas,
aquecendo o entorno urbano. Associados ao calor antropogênico gerado pelas atividades concentradas nas
cidades, à poluição atmosférica, à impermeabilidade das superfícies e à geometria das construções, essas
propriedades acabam por estabelecer condições de armazenamento de calor e desconforto térmico aos
citadinos. Oke (1987) indica que essas características urbanas são as causas do desenvolvimento das ilhas de
calor nas cidades e Stewart e Oke (2012) complementam que as diversas tipologias de configuração da
ocupação das cidades trazem um aquecimento diferenciado entre si. Com isso, quando caracterizadas pela
utilização de materiais leves, maior concentração de pessoas e pouca vegetação, tendem a se tornar espaços
mais quentes dentro das cidades e, por isso, menos eficientes energeticamente.
Sabe-se que houve um grande investimento governamental no setor de habitação, tendo em vista a
redução do déficit habitacional existente no Brasil, como por exemplo a criação e implantação do Programa
Minha Casa Minha Vida que beneficiou milhões de famílias (FERREIRA, 2016). Na busca por minimizar
este déficit, optou-se por projetos mais econômicos e extremamente padronizados, não levando em conta as
características dos diferentes locais de implantação (BONDUKI, 2008). Essa atitude, algumas vezes, acabou
por prejudicar o conforto térmico das edificações e também do seu entorno.
Um dos tipos de ocupação que merece especial atenção dentro desse contexto são as habitações de
interesse social, uma vez que o barateamento das construções pode levar a utilização de materiais que nem
sempre garantem a qualidade térmica do espaço, seja ela do ambiente interno, seja do ambiente externo.
Diante desta problemática, considera-se de grande importância a realização de estudos que analisem as
condições de conforto térmico encontrada, além do estudo das soluções projetuais existentes no entorno das
edificações, visando a melhoria da qualidade de vida dos moradores no âmbito do conforto térmico.
Parte desta questão é objeto de estudo desse trabalho. O estudo do ambiente térmico externo foi
realizado observando-se alguns dos conjuntos habitacionais de interesse social existentes na cidade de São
Carlos. Extraíram-se as características destes espaços (geometria urbana, presença de vegetação, tipos de
superfícies) e realizou-se uma simulação para analisar as suas influências sobre o ambiente térmico urbano
da área estudada. Acredita-se que uma análise correta dos resultados obtidos possa gerar subsídios para a
proposição de mudanças, visando a melhoria térmica dos espaços abertos utilizados pelos usuários, seja para
mobilidade ou convivência.

2. OBJETIVO
O trabalho tem como objetivo principal estudar o ambiente térmico do entorno de alguns conjuntos
habitacionais de interesse social na cidade de São Carlos, comparando-se a influência térmica de suas
diferentes geometrias.

3. MÉTODO
O método adotado se desenvolveu com base em três etapas básicas:
1. Seleção de três frações de estudo em conjuntos habitacionais e levantamento de suas características;
2. Organização e preparação dos dados para as simulações, considerando normais climatológicas
disponibilizadas pela estação meteorológica do INMET;
3. Comparação e análise dos resultados.

261

2

3.1. Áreas de estudo
As três áreas de estudos encontram-se na cidade de São Carlos (SP), que tem como coordenadas geográficas
a longitude entre 47°30’ e 48°30’ oeste e a latitude ente 21°30’ e 22°30’ sul. Sua área total é de 1132
quilômetros quadrados. Sua altitude média é 856 metros, sendo a mínima 520 metros e a máxima 1000
metros. O clima tropical de altitude, apresenta temperatura média anual de 19,6°C. (disponível em:
http://www.saocarlos.sp.gov.br, acesso em: 07 dez. 2016).
Para selecionar os conjuntos habitacionais a serem estudados foi feita uma pesquisa prévia no site da
Prefeitura Municipal de São Carlos além de serem colhidas informações junto a ProHab (Progresso e
Habitação de São Carlos S/A). Os conjuntos habitacionais escolhidos foram separados conforme a tipologia
existente, sendo estas: edifícios de 4 pavimentos compostos por apartamentos unifamiliares; edifícios de 2
pavimentos compostos por apartamentos unifamiliares; casas; tipologia mista. Além de características de
tipologia, foram feitas observações in loco quanto à quantidade de vegetação existente nas áreas e a
topografia do local.
O primeiro conjunto habitacional, Dom Constantino Amstalden (São Carlos VIII), possui uma
tipologia mista, já que é resultado de uma política de loteamento seguida de mutirão para a construção de
casas e apartamentos. O fragmento analisado, visualizado na Figura 1 (A), possui quadras compostas por
edificações de dois pavimentos e casas térreas. Essas são implantadas de forma contígua com pouca
permeabilidade entre as edificações. A pavimentação existente é de piso intertravado de concreto. Quanto à
presença de vegetação, é uma área pouco arborizada e com uma grande área de cobertura vegetal rasteira nas
proximidades.
O segundo, Residencial Jardim Araucária, é composto, em sua grande maioria, por casas térreas. O
fragmento analisado pode ser visualizado na Figura 1 (B). Quanto à vegetação, a área possui grande extensão
de cobertura vegetal no seu entorno, apesar de não possuir árvores de grande porte até o momento, devido ao
fato de ser um residencial de pouca idade e, portanto, com baixo albedo. As ruas são de material asfáltico e
as quadras não possuem grandes áreas permeáveis.
O terceiro, Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho (CDHU), é composto por edifícios de
quatro pavimentos. O fragmento analisado está representado na Figura 1 (C). Quanto à vegetação, possui boa
distribuição de árvores, além de contar com um grande número de áreas gramadas, conferindo boa
permeabilidade.

(A)

(B)

(C)

Figura 1 – Fragmentos de área dos conjuntos habitacionais estudados.

3.2. Organização e preparação dos dados para simulação
Buscando facilitar a entrada de dados no programa ENVI-met, foram adotadas frações de áreas de dimensão
220x220m pouco acidentadas. Estudos teóricos realizados por Vasconcelos (2014), Rangel et. al. (2015),
Almeida (2006), Costa Filho et. al. (2009), Prata (2005), Rocha et. al. (2011) e Nakata (2010) mostraram que
a arborização e a configuração urbana são fatores que influenciam significativamente o ambiente térmico.
Assim, buscando análises mais amplas, foram selecionadas frações de áreas de conjuntos habitacionais de
diferentes tipologias e quantidade de vegetação.
As simulações das condições climáticas foram realizadas através do software ENVI-met, versão 3.1.
Para a aplicação desse software se faz necessária a inserção cuidadosa de dados de entrada.
Além de dados de condições meteorológicas, o programa necessita que seja configurado um arquivo
de área para cada fragmento a ser estudado. Primeiramente foram definidos alguns parâmetros:
• Número de grids nos eixos x, y e z, de acordo com a versão de simulação e escala definidos;
• Número de grids da borda ao redor da área principal;
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• Tamanho do grid, em metros, nos eixos x, y e z, sendo estes também dependentes da versão e
escala de simulação escolhidos;
• Método da geração do grid vertical (equidistante ou telescópico);
• Rotação do norte em relação à malha;
• Localização na Terra (país, latitude e longitude);
• Fuso horário de referência.
Para uma melhor análise dos dados, foram definidas configurações iguais para todos os fragmentos de
área estudados, com exceção da rotação do norte em relação à malha, que foi modificado para um melhor
ajuste das imagens no programa. Foi definida também uma malha de receptores, que são pontos especiais de
geração de dados para análise posterior.
Depois de feita a configuração dos parâmetros, foi preparada a representação dos fragmentos de área
de estudo. Para a preparação desse arquivo foram utilizadas imagens aéreas disponíveis no Google Maps
como plano de fundo. A partir desta imagem foram traçados os perímetros das edificações, bem como suas
alturas; as calçadas e ruas juntamente com o tipo de material destas áreas; além da localização, altura e tipo
de cobertura vegetal existente. As áreas de simulação estão apresentadas na Figura 2.

(A)

(B)

(C)

Figura 2 – Áreas de simulação: (A) São Carlos VIII; (B) Jardim Araucária; (C) CDHU.

Além da configuração e representação da área, o software necessita que seja editado um outro arquivo
com configuração de dados climáticos básicos contendo o nome da simulação; localização do arquivo de
área no computador; pasta de destino para os dados de saída; dia de início da simulação; definição do total de
horas a serem simuladas; intervalo de tempo no qual se deseja ter dados salvos da simulação; além de dados
de condições meteorológicas.
Os dados disponibilizados pelo INMET foram:
• Velocidade do vento a 10m (m/s)
• Direção do vento (0:N..90:E..180:S..270:W)
• Umidade Relativa a 2m (%)
A rugosidade foi adotada como sendo 0,1, valor padrão para o software ENVI-met.
A Umidade Específica (%) e a Temperatura Inicial Atmosférica (K) a 2500m foram obtidas através da
página eletrônica (http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html) da University of Wyoming (acesso em:
5 jan. 2017). Como não existem dados disponíveis para a cidade de São Carlos, foi feita a interpolação de
dados registrados para os aeroportos do Rio de Janeiro, Uberlândia, Campo Grande e Curitiba.

3.3 Comparação e análise dos resultados
Os dados obtidos através das simulações com o software ENVI-met foram cuidadosamente analisados,
levando em conta o fato que o programa utiliza o método de iteração para calcular os resultados, isso
significa dizer que são feitas sucessivas simulações para um mesmo dia, considerando diferentes curvas de
iteração que se ajustam sucessivamente. Para maior confiabilidade dos resultados, tomaram-se de quatro a
sete curvas de iteração.
Além da preocupação com a curva mais fiel, foi preciso também escolher um horário que melhor
representasse os resultados obtidos. Testes realizados anteriormente utilizando o software ENVI-met
mostraram que o programa pode apresentar limitações no processo de simulação durante o período noturno,
pois acredita-se que não há a consideração do armazenamento de calor pelas superfícies (calor de ondas
longas). Foi verificado ainda, por Nakata (2010), que o período que oferece resultados mais fidedignos é o da
manhã, até às 10h, horários para os quais a radiação solar varia de inexistente a menos intensa. Para a
análise e geração de mapas foi tomado o horário das 10h, por ser um horário de melhor ajuste do software.
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Para analisar os resultados gerados pelo ENVI-met, foi utilizada a interface Leonardo 3.75, que
possibilita a representação de mapas de parâmetros escolhidos para análise em planta. A altura de seção
escolhida foi de 1,00m para melhor corresponder à escala do pedestre.

4. RESULTADOS
Neste item são apresentados e comparados os resultados obtidos das simulações com o software ENVI-met,
analisando-se a temperatura do ar, a velocidade e direção dos ventos, a umidade relativa do ar para as três
áreas estudadas em período de verão.

4.1. Temperatura do ar
Os valores resumidos de temperatura do ar obtidos das simulações das três áreas de estudo podem ser
observados na Tabela 1. Para a obtenção destes valores, foi calculada a média das temperaturas encontradas
para vinte e quatro horas de um dia em cada receptor inserido nas áreas de simulação, tomando-se como
referência a última curva de iteração, visando dados mais fidedignos.
Tabela 1 - Temperaturas do ar obtidas nas simulações

Área de Estudo

Mínima (°C)

Máxima (°C)

Média (°C)

São Carlos VIII
Jd. Araucária
CDHU

17,1
15,1
15,1

28,6
24,1
21,3

21,6
18,8
17,6

Amplitude
Térmica (°C)
7,1
5,3
6,3

Ao observar os valores obtidos nas três simulações notam-se temperaturas mais baixas e menor
amplitude térmica no Residencial Jardim Araucária quando comparado ao Conjunto Habitacional São Carlos
VIII. No CDHU notam-se temperaturas mais baixas e maior amplitude térmica, quando comparado ao
Jardim Araucária. A diferença térmica média entre a primeira e a terceira área é de 4°C e existe uma
diferença de 2 °C nas temperaturas mínimas e de 7,3 °C nas temperaturas máximas, valores estes
considerados altos visto as condições iniciais idênticas aplicadas às simulações.
Nas Figuras 3, 4, 5 e 6 estão representados a legenda e os mapas de temperatura do ar gerados pela
ferramenta Leonardo 3.75 simulada com corte na altura 1,00m das 10h da manhã, no período de verão para
as áreas do Conjunto Habitacional Dom Constantino Amstalden (São Carlos VIII), Residencial Jardim
Araucária e Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho (CDHU), respectivamente.

Figura 3 – Legenda para os mapas de temperatura

Figura 4 – Mapa de temperatura do São Carlos VIII
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Figura 5 – Mapa de temperatura do Jardim Araucária

Figura 6 – Mapa de temperatura do CDHU

Para o Conjunto Habitacional São Carlos VIII, as temperaturas do ar previstas variaram entre 21,95°C
a 26°C. Os maiores valores de temperatura se concentram na última rua a oeste, onde as edificações fazem
divisa com uma grande área de cobertura vegetal rasteira. Nota-se ainda que há uma tendência para maiores
temperaturas em toda a porção com uma maior taxa de impermeabilidade, especialmente nas ruas de direção
norte-sul, no entanto, o sombreamento ao lado oeste das edificações e a presença de árvores, ainda que de
pequeno a médio porte, ameniza as altas temperaturas. Já os menores valores de temperatura se concentram
na porção sudoeste do mapa, onde estão localizadas árvores de grande porte e, nota-se também que, a
presença deste albedo influencia uma vasta área, além de sua localização, confirmando assim o potencial
apresentado pela vegetação na mitigação do calor.
Para o Residencial Jardim Araucária, as temperaturas do ar previstas variaram entre 18,6°C e 21,73°C,
valores abaixo da temperatura mínima prevista para o São Carlos VIII para um mesmo dia, com as mesmas
condições iniciais. Nota-se que as faixas de temperaturas mais altas estão concentradas nas ruas de direção
norte-sul, porém mais deslocadas para o norte, o que pode indicar novamente influência da massa arbórea
existente na minimização das temperaturas. Nota-se ainda que apesar de ser uma área altamente
impermeabilizada, as temperaturas não se mostraram elevadas. Para este conjunto habitacional não notou-se
grande influência do sombreamento na redução das temperaturas, dado que as edificações são térreas.
O Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho foi aquele que apresentou menores
temperaturas, variando de 18,0°C a 20,34°C, embora as condições iniciais fossem as mesmas. Nota-se que
existe uma grande área com baixas temperaturas, que coincide com uma grande massa arbórea existente.
Nota-se ainda que as temperaturas mais baixas também se fazem presentes no lado oeste de todos os
edifícios, representando o sombreamento promovido pelas edificações, visto que para este horário a
incidência solar provém da direção leste. Esta área se mostrou significativamente influenciada pela altura dos
edifícios. As temperaturas mais altas foram observadas sobre a única rua asfaltada da área, o que pode
representar a potencialidade deste tipo de pavimentação na absorção de calor.

4.2. Fluxos de vento
As Figuras 7, 8, 9 e 10 representam a legenda e a ação dos fluxos de vento na distribuição de temperatura do
ar gerados pela ferramenta Leonardo 3.75 simulada com corte na altura 1,00m das 10h da manhã, no período
de verão para as três áreas estudadas.
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Figura 7 – Legenda para os mapas de fluxo de vento

Figura 8 - Mapa de fluxo de vento do São Carlos VIII

Figura 9 – Mapa de fluxo de vento do Jardim Araucária

Figura 10 – Mapa de fluxo de vento do CDHU

Em todos os mapas, é possível observar que a ação dos ventos ganha velocidade nos eixos norte-sul e
os corredores formados entre as edificações contribuem no aumento do fluxo, enquanto os obstáculos como
as edificações e as árvores contribuem para a redução de velocidade e desvio dos ventos. Os fluxos de ar da
direção norte-sul, apesar de terem suas velocidades aumentadas, não tiveram suas temperaturas reduzidas.
No entanto, nos dois primeiros mapas, verificam-se diversos locais que foram beneficiados com o fluxo de ar
mais fresco proveniente da massa arbórea, resultando em uma redução de temperatura. Sendo assim, este
fato pode confirmar ainda mais o potencial da vegetação na mitigação do calor através do sombreamento e
também promoção de ventos mais frescos. No terceiro mapa esta ação benéfica não pôde ser observada
devido à posição da massa arbórea.
No mapa de fluxo de ventos para o Jardim Araucária nota-se uma pequena área na porção sudeste com
temperaturas mais altas, embora seja uma área muito próxima a duas grandes massas arbóreas. Isso pode ser
explicado a partir do fluxo de ventos mais frescos oriundos da massa arbórea, sendo desviado pela edificação
existente entre a vegetação localizada ao sul do mapa e a área mais aquecida. Quanto à vegetação existente a
norte desta área, esta não contribui para o resfriamento visto que o fluxo de vento é na direção norte.

4.3. Umidade Relativa
As Figuras 11, 12, 13 e 14 representam a legenda e os mapas de taxa de umidade relativa gerados pela
ferramenta Leonardo 3.75 simulada com corte na altura 1,00m das 10h da manhã, no período de verão para
as três áreas estudadas.
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Figura 11 – Legenda para os mapas de umidade relativa

Figura 12 – Mapa de umidade relativa do São Carlos VIII

Figura 13 – Mapa de umidade relativa do Jardim Araucária

Figura 14 – Mapa de umidade relativa do CDHU

De maneira geral, a taxa de umidade se mostrou mais elevada em locais onde as temperaturas são mais
baixas. As maiores taxas de umidade relativa se concentram sob e no entorno das árvores e plantações, o que
confirma a grande contribuição da vegetação inclusive para o incremento de umidade no ar. No segundo e
terceiro mapas, foram observadas taxas de umidade mais baixas nas ruas de pavimentação asfáltica.

5. CONCLUSÕES
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o microclima de três frações de conjuntos habitacionais na cidade
de São Carlos através de simulações computacionais e identificação da influência da forma urbana no
ambiente térmico a nível do pedestre.
Através das simulações concluiu-se que a presença de vegetação é o ponto de maior influência na
melhoria do ambiente térmico para um dia típico de verão, tendo em vista a redução de temperatura
promovida pelo sombreamento e também pela dispersão de ventos mais frescos. Quanto ao tipo de
pavimentação, notou-se que as áreas mais impermeabilizadas por conta do uso de materiais como o asfalto e
o concreto apresentaram temperaturas um pouco mais elevadas e taxas de umidade reduzidas, quando
comparadas às áreas permeáveis. No estudo das três áreas dos conjuntos habitacionais, a verticalização
mostrou-se eficiente em promover o sombreamento nos ambientes externos de convivência do Waldomiro
Lobbe Sobrinho, situação que não foi verificada no São Carlos VIII, composto por casas e edificações
assobradadas, ou no Jardim Araucária, composto por casas térreas.
De modo geral, o conjunto habitacional que apresentou um ambiente térmico mais próximo às
condições de conforto térmico, com temperaturas mais amenas e boas condições de ventilação e umidade foi
o Waldomiro Lobbe Sobrinho, devido principalmente ao sombreamento promovido pelos edifícios de quatro
pavimentos e à presença arbórea distribuída ao longo da área, melhorando as condições de ventilação e
umidade. A comparação entre os três diferentes ambientes térmicos estudados possibilitou a conclusão de
que áreas com edificações de alturas medianas, boa distribuição vegetal, maior permeabilidade e presença de
grande massa arbórea, localizada de maneira a distribuir ventos mais frescos, podem contribuir para uma
melhoria do conforto térmico a nível do pedestre no período de verão para a cidade de São Carlos-SP.
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A ferramenta ENVI-met se mostrou adequada em simular os ambientes, bem como apresentar os
resultados em forma de mapas através da interface Leonardo.
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RESUMO

A ventilação natural é de significativa importância para o conforto térmico em climas quentes e úmidos,
como é o caso da cidade de Fortaleza, CE. Entretanto, em contextos urbanos, a ventilação pode ser
prejudicada dependendo do adensamento construtivo e da morfologia urbana, em geral podendo sofrer uma
redução na velocidade do ar. Essa diminuição pode ser notada principalmente em um plano no nível dos
pedestres, e o aumento dessa velocidade é importante para promover o conforto das pessoas e valorizar o uso
do espaço público. Essa pesquisa buscou a investigação do efeito aerodinâmico de pilotis em um conjunto de
nove quadras construtivamente adensadas no bairro Meireles da cidade de Fortaleza. O objetivo deste artigo
é analisar a influência sobre a ventilação natural e conforto térmico da presença de pilotis livres nas
edificações em altura, a nível do pedestre. Com base em simulações computacionais em software CFD
(Computational Fluid Dynamics), foi analisado o comportamento da ventilação, nas situações com e sem
pilotis livres no pavimento térreo nas edificações verticais e posteriormente o impacto no conforto térmico
utilizando um índice de conforto adaptativo. Sendo possível constatar, deste modo, um aumento geral na
velocidade do vento nos pedestres e consequentemente uma ampliação da faixa de conforto. Entretanto, é
importante destacar que outros efeitos aerodinâmicos como a também podem ter papel significativo e que o
próprio efeito de pilotis pode ser indesejável em alguns pontos podendo gerar incômodo pelas rajadas de
vento. Destaca-se a importância de validação e calibração de índices de conforto térmico para ambientes
externos em Fortaleza.
Palavras-chave: ventilação natural, conforto térmico, morfologia urbana, simulação computacional.

ABSTRACT

Natural ventilation is of significant importance to thermal comfort in hot-humid climates, which is the case
of the city of Fortaleza, CE. However, in urban contexts, ventilation can be impaired depending on the
constructive densification and urban morphology, in general prone to suffering a reduction in air speed. This
decrease can be noticed mainly in a plane at the pedestrian level, and the air speed increase is important to
benefit people’s comfort and to promote the use of public space. This research investigated the aerodynamics
effects of free pilotis in a group of nine constructively dense blocks on the neighbourhood of Meireles in
Fortaleza. The objective of this article is to analyse the influence over natural ventilation and thermal
comfort of the presence of free pilotis on vertical buildings, at the pedestrian level. With the CFD
(Computational Fluid Dynamics) simulations, it was possible to analyse the wind behaviour, with and
without these free pilotis at the ground floor on vertical buildings, and consequently its impact on thermal
comfort using a adaptative model. It was possible to verify that occurred an overall air speed increase on
pedestrians and an increase on comfort zone. However, it is important to point out that other aerodynamics
effects can have a significant role, and that the pilotis effect itself can be undesirable in some locations,
which may cause discomfort due to gust. It’s highlighted the importance of validation and calibration of
thermal comfort indexes to external environments at Fortaleza.
Keywords: natural ventilation, thermal comfort, urban morphology, computer simulation.
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1. INTRODUÇÃO
A ventilação é um fenômeno climático dentre os mais importantes para a obtenção de conforto térmico em
climas quente e úmido, que é o caso da cidade de Fortaleza, CE. Tais climas se caracterizam principalmente
pelas elevadas temperaturas, baixas amplitudes térmicas diárias e alta umidade relativa. Szokolay (2004)
considera que, além da diminuição de ganhos de calor, a melhor estratégia para esse tipo de clima é o
resfriamento fisiológico ocasionado pelo movimento do ar sobre a pele. Bittencourt (1993) julga que, em
conjunto com as proteções solares, o resfriamento por ventilação constitui a solução de melhor relação entre
custo e benefício para o contexto das regiões quentes e úmidas. Romero (1988) fala da importância, para o
caso de regiões com clima quente e úmido, de que a forma das cidades e das edificações deve ser aberta,
sombreada e com a ventilação sempre favorecida. Deste modo, a velocidade do fluxo de ar está diretamente
relacionada com o potencial de favorecimento do conforto térmico, considerando o efeito resfriativo do ar
em movimento sobre a pele (GIVONI, 1994; BRAGER e de DEAR, 2001).
A ventilação também é um dos elementos do clima urbano mais modificado pelo processo de
urbanização e adensamento das cidades. A morfologia urbana afeta o comportamento e a velocidade dos
ventos, podendo aumentar a rugosidade do terreno, e consequentemente reduzir de modo significativo a
velocidade do ar e elevar a camada limite urbana. Villas Boas (1983) observa que a massa construída da
cidade modifica sobremaneira a forma de deslocamento do ar. As alterações na ventilação se agravam quanto
mais adensado é o ambiente da cidade. Para Duarte (2015), o desafio maior para o adensamento nas cidades
latino-americanas é a qualidade do espaço público, dos espaços de transição entre os edifícios, a mobilidade,
a poluição, etc.
A cidade de Fortaleza é um exemplo de cidade em contínua expansão populacional e construtiva, com
regiões já com grandes densidades construídas, como é o caso do bairro Meireles. A cidade vem passando
por um processo de expansão urbana e, portanto, alteração na configuração de suas paisagens (LEITE, 2010).
Nesse sentido, é de significativa importância a consideração do clima urbano para a criação de
ambientes construídos que criem microclimas nos quais as pessoas se sintam confortáveis. A preocupação
com o conforto nos espaços urbanos pode criar condições mais agradáveis que levem as pessoas a utilizarem
de modo mais intenso estes espaços, favorecendo o transporte a pé, bicicleta ou transportes coletivos. Com
esse entendimento, estratégias que favoreçam a ventilação urbana, principalmente no nível dos pedestres,
devem ser consideradas em zonas urbanas, pois “o adensamento traz vantagens e os impactos negativos
decorrentes disso podem ser minimizados, desde que haja planejamento” (DUARTE, 2015).
Uma destas estratégias é o efeito aerodinâmico conhecido como
efeito de pilotis (figura 1), que ocorre quando, no pavimento térreo, a
edificação é composta por pilotis livres à passagem da ventilação,
criando uma saída de ar forte (MASCARÓ, 1985). Deste modo, as
aberturas sob a edificação unem a zona de alta pressão e a zona de
baixa pressão na fachada oposta. A entrada do ar é difusa, mas a saída
é forte e direcionada, podendo ventilar áreas livres e comuns entre as
edificações. Para Romero (1988), os edifícios com pilotis livres são
aconselháveis para áreas densamente construídas, uma vez que,
através das aberturas destes, os fluxos de ar atingem outros edifícios Figura 1 – Efeito de pilotis esquemático.
localizados a sotavento.
Fonte: Mascaró (1985)

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é analisar a influência que a presença de pilotis livres nas edificações em altura teria
na ventilação e consequentemente no conforto a nível do pedestre, a partir da comparação de simulações
CFD (Computacional Fluid Dynamics) para o cenário existente e o cenário com pilotis livres no pavimento
térreo, em uma área adensada de nove quadras bairro Meireles, Fortaleza, CE.

3. MÉTODO
Este trabalho analisa o impacto de pilotis livres na ventilação através de simulações CFD com o uso do
software CFX (ANSYS, 2007). A cidade de Fortaleza foi caracterizada climaticamente, e então definida a
área de estudo para caracterizar uma zona urbana adensada na cidade de Fortaleza. Posteriormente, foram
estabelecidos os parâmetros relevantes para a correta simulação. Em seguida foi definido o critério de
conforto a ser utilizado, e então foram caracterizados os cenários morfológicos, para a posterior análises de
resultados de sombreamento, ventilação e conforto.
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3.1. Caracterização climática de Fortaleza
A capital cearense se localiza aproximadamente a uma latitude de 3,46º sul, com um clima tropical chuvoso,
quente e úmido, com temperatura média de 26,6ºC. Na tabela 1, é possível ver as principais características
climáticas da cidade, com dados de registros no período entre 1961 e 1990 obtida a partir do software
Climaticus desenvolvido por Alucci (2005).
Tabela 1 – Características climáticas de Fortaleza. Fonte: ALUCCI (2005)
Fortaleza

Latitude: 3.46 (S)

Longitude: 38,4 (W. Grw.)

Registro

Jan

Temp. Média (ºC)

27,3 26,7 26,3 26,5 26,3 25,9 25,7 26,1 26,6

27,2 27,3

26,6

Temp. Máxima Média (ºC)

30,5 30,1 29,7 29,7 29,1 29,6 29,5 29,1 29,2 30,5 30,7 30,8

29,9

Temp. Mínima Média (ºC)

24,7 23,2 23,8 23,4 23,4 22,1 21,8 22,6 23,4 24,5 24,4 24,6

23,5

Temp. Máx Absoluta (ºC)

33

Fev Mar Abr Mai Jun

33,3 32,8 32,6 32,8

32

Jul

33

Ago

Altura: 26,5m
Set

Out Nov Dez
27

34,4 33,4 33,4

33

Ano

32,2

34,4

21

19,3

Temp. Mín Absoluta (ºC)

20,1 21,2 20,6

20

21

20,3 19,3 19,5 20,1 20,9 20,6

Precipitação Total (mm)

130

216

339

348

226

160 91,4 31,2 22,8 15,6 13,4 49,8

Umidade Relativa (%)

78

79

84

85

82

80

80

75

74

73

74

76

78,3

Insolação Total (horas)

216

176

149

153

209

240

263

169

283

296

283

257

2694,3

1642,3

Dado que esta pesquisa inclui análise de condições de ventilação natural em meio urbano, faz-se
fundamental a caracterização do regime de ventos como dado de entrada nas simulações de ventilação. Foi
utilizado um arquivo climático no formato Typical Meteorological Year (TMY) de acordo como foi
realizado por Leite (2015), que tratou os dados de ventilação entre 2002 e 2011. As principais direções do
vento são de leste e sudeste. A velocidade média para a direção leste foi calculada em 4,54m/s e a direção
sudeste em 5,11m/s, sendo tais valores os dados de entrada para as simulações de ventilação.

3.2. Definição da área de estudo
Duarte (2015) expressa que não há como pensar um edifício sozinho, mas, sim, refletir sobre um grupo de
edifícios, no mínimo em uma escala de nove quadras. As nove quadras foram escolhidas como área de
estudo com base na grande verticalização com edifícios em altura (figuras 2, 3 e 4).

Figura 2 – Localização da área de
análise no município de Fortaleza.
Fonte: adaptado do Google Earth.

Figura 3 – Localização das nove
quadras escolhidas para análise Fonte:
adaptado do Google Earth.

Figura 4 – Perspectiva aérea das nove quadras escolhidas para análise Fonte:
Google Earth.
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O bairro Meireles, como é possível ver na figura 4, se configura como um bairro adensado com
edificações verticais, entre 35m a 72m de altura na maioria das edificações. Ainda, há a presença de
edificações horizontais de casas ou comércios, que sugerem uma capacidade futura de mais edificações
verticais no bairro e na área de estudo.

3.3. Calibração dos parâmetros para as simulações CFD
As edificações da área de estudo foram modeladas em softwares do tipo Computer Aided Design (CAD) para
a geração do domínio no qual a ventilação será simulada. Para a simplificação do modelo, de modo a
dificultar a possibilidade de problemas na simulação e ao mesmo tempo não perder sua confiabilidade,
arestas e faces diminutas, com menos de 5m, foram desconsideradas (LEITE, 2010). Já o domínio foi
modelado com base nas diretrizes de Cóstola (2006), que deve apresentar pelo menos cinco vezes a
dimensão do maior elemento modelado nas laterais, altura e barlavento, e pelo menos quinze vezes a
sotavento, sendo considerado como 300m a dimensão deste maior elemento, que representa a dimensão da
extensão de três quadras.
O domínio modelado foi, então, exportado em ACIS (.sat) para ser submetido às simulações
computacionais no software CFX (ANSYS, 2007), plataforma atualizada e precisa de softwares CFD
(Computacional Fluid Dynamics). Prata (2005) destacou que as características do CFX o mostram eficiente
na quantificação da velocidade do vento, além de ser um software apropriado para o refinamento de
estratégias de projeto, desde a escala do pedestre até a escala da cidade.
No software CFX, existem etapas que devem ser levadas em consideração para a correta simulação.
Primeiramente, a importação do modelo é realizada e logo após é gerada a malha, atentando-se à sua
qualidade. Posteriormente, as condições de contorno são definidas no CFX-Pre, onde características são
atribuídas às faces do modelo: em que a face da entrada de ventilação é definida como inlet; a face da saída
como outlet; as faces laterais, piso, e faces dos edifícios como paredes (wall); e, por fim, o topo do domínio
como parede livre de atrito (free slip wall).
Ainda na etapa do CFX-Pre, é importante definir as condições de alteração de perfil da ventilação
sobre meio urbano. Bittencourt & Cândido (2005) explicam que o aumento da velocidade do ar ao longo de
um eixo vertical varia: seu valor é nulo junto à superfície e atinge intensidade máxima em uma determinada
altura. Esse perfil varia de acordo com a densidade construída do ambiente, e para meios urbanos adensados,
que é caso da presente pesquisa, foi utilizada a equação 1 a seguir (BRE, 1978):
V = Vm x 0,35 x z0,25

Equação 1

Onde:
V = velocidade média do vento à determinada altura (m/s)
Vm = velocidade média do vento na estação meteorológica (m/s)
z = altura determinada (m)
As simulações utilizaram o método Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS), que se baseiam nas
equações de Navier-Stokes. Foi empregado o modelo k-ε de turbulência, com taxa de turbulência 5%. Ainda,
as simulações foram consideradas como isotérmicas, com a temperatura do ar em 25ºC. O critério de
convergência de resíduos utilizado foi de 10-5.
Após determinadas as condições de contorno, os dados foram gerados no módulo CFX-Solver, com
o critério de obtenção das condições de convergência de 10-5 para uma simulação precisa, para a posterior
obtenção dos resultados no módulo CFX-Post.

3.4. Análise de conforto em ambientes externos
A adaptação das pessoas em espaços urbanos abertos é um dos fatores mais importantes para se considerar
ao analisar o conforto térmico. Walton et al (2007) consideram que um pressuposto necessário para estudar
conforto num contexto aplicado é que uma pessoa desconfortável irá se mover para onde está termicamente
mais confortável, dado que não haja impedimentos para esse movimento. As pessoas podem se adaptar
removendo ou adicionando peças de roupa, escolhendo uma localização favorável de exposição ao sol e ao
vento, aumentar ou diminuir o nível de atividade, ou limitar o tempo de exposição. A premissa básica é que
uma pessoa requer um nível maior de adaptação à medida que as condições ficam mais desconfortáveis. Ao
contrário de ambientes internos, as pessoas ganham mais escolhas em ambientes externos, mas têm de tolerar
qualquer ambiente no qual escolham estar expostos. (WALTON et al, 2007)
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Muitos parâmetros afetam o conforto em ambientes externos: vento, temperatura do ar, umidade
relativa, radiação solar, qualidade do ar, atividade, roupas, etc. (STATHOPOULOS et al, 2004). Dentre estes
parâmetros, Walton et al (2007) analisaram a influência relativa do vento, radiação solar e temperatura,
concluindo que, quando sombreado, a ventilação e temperatura do ar são os mais importantes fatores que
predizem a adaptabilidade para alcançar o conforto. Os autores ainda afirmam que a temperatura radiante
média (TRM), quando a pessoa estiver sombreada, não foi um fator relevante na escala de conforto. Com
relação aos parâmetros pessoais, de atividade, vestimentas ou tempo de exposição, pode ser considerado
equivocado pressupor valores constantes ao modelar o conforto em ambientes externos (WALTON et al,
2007).
Dado o objetivo desta pesquisa de analisar o conforto dos pedestres na região de estudo, torna-se
necessário a adoção de um critério ou índice para predizer e caracterizar o nível de conforto. Entretanto,
ainda é um desafio descrever quantitativamente o ambiente externo em termos de conforto humano, por que
este é largamente influenciado pela rápida variabilidade do ambiente – especialmente em termos de
exposição solar e velocidade dos ventos – e pelo tempo de exposição que pode variar de minutos a várias
horas. (COCCOLO et al, 2016). Todos estes fatores apontam para a necessidade de padronização de
avaliação de conforto térmico em ambientes externos (JOHANSSON et al, 2014).
Monteiro & Alucci (2005, 2008), e mais recentemente Coccolo et al (2016), fizeram uma revisão
extensiva de índices preditivos de conforto térmico para espaços urbanos, indicando a grande variedade de
modelos existentes, e expondo as potencialidades e aplicações de cada um. Os principais índices que podem
ser destacados são o PET (Physiologically Equivalente Temperature ou temperatura equivalente fisiológica),
o UTCI (Universal Thermal Comfort Index), além dos modelos de conforto adaptativo (ASHRAE, 2004).
O PET é muito utilizado em estudos de conforto térmico em espaços abertos e é definido como a
temperatura fisiológica equivalente, em um determinado ambiente (interno ou externo), à temperatura do ar
de um ambiente interno de referência, no qual o balanço térmico humano é mantido com temperatura da pele
e do centro do corpo iguais àquelas das condições em avaliação. É essencial saber que a escala térmica do
PET pode variar de acordo com o clima: se a escala não está ainda definida, as simulações precisam ser
validadas com monitoramentos e questionários in loco. (COCCOLO et al, 2016)
O UTCI tem como objetivo avaliar as condições térmicas de ambientes externos por meio da
resposta fisiológica do corpo humano e segue o conceito de temperatura equivalente, assim como o PET
(ROSSI et al, 2011). O UTCI, ao contrário do PET que foi elaborado com base na realidade europeia, é um
modelo que foi desenvolvido para ser aplicável em todos os climas (COCCOLO et al, 2016). Entretanto
ROSSI et al (2011), ao estudar a aplicação do UTCI para
Curitiba, apontou a necessidade de calibração do índice.
Para Fortaleza, não foi encontrado nenhum estudo que
trabalhou com validação ou calibração do PET ou UTCI.
Os modelos adaptativos de conforto térmico, por
sua vez, partem da premissa de que se uma mudança
ocorre de tal forma a produzir desconforto, as pessoas
reagem de forma a restaurar seu conforto (NICOL &
HUMPHREYS, 2002), indo ao encontro do pressuposto
de Walton et al (2017) sobre adaptação em ambientes
externos. O índice adotado pela ASHRAE (2004) se
baseia na temperatura operativa neutra, relacionando
com a temperatura média do ar externo (figura 5).
Os índices adaptativos foram elaborados para Figura 5 – Índice de conforto para edificações
edificações naturalmente ventiladas, fazendo com que as naturalmente ventiladas. Fonte: ASHRAE, 2004
condições internas se aproximem das condições externas.
Além disso, Monteiro & Alucci (2008) compararam a validação deste índice com outros três modelos (PMV,
Índice de Carga Térmica e Temperatura Neutra Externa) em um estudo de caso em espaços semi-confinados,
constatando que o índice adaptativo da ASHRAE (2004) apresentou a melhor correlação com os dados
empíricos levantados. Para Fortaleza, Leite (2015) comparou este índice adaptativo com outros três e
verificou que o índice da ASHRAE (2004) é o mais adequado à esta cidade devido às suas condições
climáticas e à sua abrangência de uso. Ainda, a publicação da ASHRAE (2012) atesta o potencial de
ampliação da zona de conforto (ou redução da temperatura sentida) a partir do aumento da velocidade do ar
(figura 6).
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Figura 6 – Elevação nos limites de temperatura operativa neutra com base na velocidade do ar. Fonte: ASHRAE, 2012

Deste modo, para fins desta pesquisa, devido à possibilidade de adaptação dos pedestres, à falta de
validação dos índices PET ou UTCI para a cidade de Fortaleza, à ampla abrangência de uso e aceitação de
índices adaptativos, e ao potencial de se analisar diretamente o aumento da velocidade do ar sobre o conforto
térmico, o índice da ASHRAE (2004) foi adotado como critério de conforto para ser analisado nos
resultados.
Para analisar o sombreamento que os edifícios causam sobre os
pedestres, foi utilizado o software Ecotect Analysis 2011 (AUTODESK,
2010), no qual é possível avaliar visualmente este efeito tanto no
solstício de inverno como de verão.
Para analisar o efeito que a ventilação urbana tem sobre o
conforto dos pedestres, para cada via interna ao modelo e para cada
simulação, foi calculado a média ponderada da ventilação que incide no
plano dos pedestres, e o polígono que foi considerado para o cálculo de
cada via pode ser visto de acordo com a figura 7. Stathapoulos (2006)
explica que ventos a nível de pedestre podem ser descritos
adequadamente em termos de velocidades médias dentro de um ambiente
Figura 7 – Planta da área de estudo
urbano específico.
com destaque dos polígonos das
A partir destes dados de velocidade média é analisado o efeito da vias. Fonte: elaborado pelo autor.
ventilação na expansão da zona de conforto do índice adaptativo da
ASHRAE (2004) para cada caso. Essa expansão é então comparada com as temperaturas máximas média e
absoluta em cada mês para a cidade de Fortaleza, que foi apresentado na tabela 1. Foi escolhido a
comparação com essas temperaturas para obter resultados dos piores caso, em que as temperaturas são mais
elevadas, geralmente por volta das 14h. Somente a temperatura do ar foi considerada como variável, e a
temperatura radiante média (TRM) como sendo igual à temperatura do ar, já que a TRM, como explicado por
Walton et al (2007), não configurou um preditor importante para o conforto em escala urbana.

3.5. Definição dos cenários para análise
Um total de quatro simulações CFD foram realizadas, duas com a entrada dos ventos a leste e duas a sudeste.
Deste modo, para cada orientação da ventilação, foram simulados os cenários das edificações com o térreo
completamente ocupado como ocorre atualmente, ou com a presença de pilotis livres com 4m de altura nas
edificações verticais com pelo menos 30m de altura.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Análise do sombreamento
A partir da modelagem das edificações, com o software Ecotect Analysis é possível ver as alterações no
padrão de insolação da área ao longo do ano. Nas figuras 8 e 9 a seguir, vemos o efeito da densificação da
área sobre o sombreamento no plano dos pedestres, nos dias de solstício de inverno e de verão.
Ao analisar as imagens visualmente, é possível ver que, devido à alta densidade construtiva e
verticalização da região, em diversos momentos do dia e ao longo de todo o ano os próprios edifícios
sombreiam a área de pedestres em posições diferenciadas, que mudam de acordo com o movimento do sol. É
importante constatar o sombreamento da região, já que um dos pressupostos para a utilização do índice de
conforto adaptativo e de considerar a TRM igual à temperatura do ar foi que o pedestre tem a capacidade de
adaptação na área de estudo.
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Figura 8 – Sombreamento no solstício de
inverno. Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 9 – Sombreamento no solstício de
verão. Fonte: elaborado pelo autor.

4.2. Análise da ventilação
Para as simulações realizadas, foi analisado a mudança no comportamento da ventilação em um plano a
1,50m do solo, para a análise do impacto da presença de pilotis no nível do pedestre. Nas figuras 10 e 11,
vemos o resultado das simulações com o vento vindo da orientação leste. Na figura 10, em que os edifícios
ocupam maior parcela do pavimento térreo, é possível observar efeitos de canalização em algumas vias.
Ainda analisando o caso da figura 10, as velocidades do vento sobre as vias em geral encontram-se entre as
faixas de 0,00m/s até cerca de 1,50m/s, tendo pontos de velocidade máxima na rua Ana Bilhar, com cerca de
2,20m/s em pontos que ocorrem o efeito de esquina.
Já no caso da figura 11, em que os edifícios verticais foram considerados tendo pilotis livres, é
possível observar que a ventilação no nível do pedestre sofreu um aumento de velocidade significativo em
todas as vias estudadas. A velocidade dos ventos em geral vai de pelo menos cerca de 0,50m/s até cerca de
2,40m/s, mantendo regiões com altas velocidades do vento em áreas bem mais extensas que no caso sem
pilotis.

Figura 11 – Vista superior do modelo, com a velocidade
do ar em um plano a 1,50m do solo com ventos a leste e
edificações com pilotis livres. Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 10 – Vista superior do modelo, com a velocidade do
ar em um plano a 1,50m do solo com ventos a leste e
edificações sem pilotis livres. Fonte: elaborado pelo autor.

Nas figuras 12 e 13 a seguir, temos agora a ventilação proveniente do sudeste. No caso da figura 12,
com as edificações sem pilotis livres, vemos os efeitos de canalização como no caso da figura 10, entretanto
agora bem mais acentuado, como por exemplo ocorrendo nas ruas Ana Bilhar e Canuto de Aguiar. Neste
caso das edificações sem pilotis, as velocidades sobre os pedestres variam de 0,00m/s até cerca de 2,00m/s.
Já no caso da figura 13, de edificações com pilotis livres, é possível ver um efeito semelhante ao do
caso da ventilação a leste (figura 11). Em comparação à figura 8, a velocidade dos ventos em geral teve um
aumento nas vias, entretanto no caso da rua Ana Bilhar, por exemplo, o efeito de canalização do vento foi
perdido. Neste caso da edificação com pilotis, as velocidades sobre os pedestres das vias variaram entre pelo
menos 0,5m/s até cerca de 2,50m/s na rua Canuto de Aguiar. Como no caso da figura 11, as velocidades
máximas ocorreram nas áreas abaixo das edificações verticais, chegando a 4,50m/s.
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Figura 13 – Vista superior do modelo, com a velocidade do
ar em um plano a 1,50m do solo com ventos a sudeste e
edificações com pilotis livres. Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 12 – Vista superior do modelo, com a velocidade
do ar em um plano a 1,50m do solo com ventos a sudeste
e edificações sem pilotis livres. Fonte: elaborado pelo
autor.

Na figura 14, vemos um corte vertical traçado na simulação em que os pilotis de 4m de altura no
pavimento térreo foram adotados. Comparando estes resultados com a figura 15, em que não há pilotis livres
no pavimento térreo, é possível ver como foi alterado as velocidades do vento no plano dos pedestres.
Quando há edifícios verticais consecutivos e com pilotis livres, como no caso do corte apresentado pela
figura 14, vemos que a velocidade do ar é praticamente constante no plano térreo, na imagem vemos
velocidades de cerca de 1,50m/s a 2,50m/s.

Figura 08 – Corte vertical do modelo, mostrando a velocidade do ar e edificações com pilotis. Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 14 – Corte vertical do modelo, mostrando a velocidade do ar e edificações com pilotis livres. Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 15 – Corte vertical do modelo, mostrando a velocidade do ar e edificações sem pilotis livres. Fonte: elaborado pelo autor.
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Na tabela 2 a seguir, é possível avaliar a velocidade média em cada via interna da área de estudo,
calculada como foi descrito no item 3.4. Constata-se novamente o aumento de velocidade do ar nas vias
internas, principalmente entre os cenários de ventilação a leste sem e com pilotis livres. No caso da
ventilação a sudeste, houve também um pequeno aumento geral entre os cenários, com destaque para a
diminuição de velocidade do ar na Rua Ana Bilhar devido à perda do efeito de canalização dos ventos.
Tabela 2 – Velocidades médias ponderadas do ar nas vias de estudo, para cada cenário. Fonte: elaborado pelo autor.
Rua Ana
Bilhar

Cenário

Rua Canuto de Rua Leonardo
Aguiar
Mota

Rua Barbosa
de Freitas

Média Geral

Leste sem pilotis livres

0,98

0,98

0,97

0,79

0,93

Leste com pilotis livres

2,29

1,79

1,91

1,44

1,86

Sudeste sem pilotis livres

1,69

1,29

0,98

1,25

1,30

Sudeste com pilotis livres

1,44

1,59

1,95

1,19

1,54

4.3. Análise do conforto
Para a realização da análise de conforto nas vias, foi adotado o índice de conforto adaptativo da ASHRAE
(2004), e a sua extensão de zona de conforto, conforme foi descrito no item 3.4. Deste modo, é possível
comparar o impacto sobre o conforto térmico da velocidade do ar média geral em cada cenário simulado.
Além de comparar tais zonas de conforto com os dados climáticos de Fortaleza (tabela 1), principalmente as
temperaturas máximas médias e absolutas, e a temperatura média externa de cada mês.
A partir da figura 16, vemos que o resultado da ventilação no caso da simulação do vento leste e
edificações com pilotis livres teve o maior impacto da extensão da zona de conforto, aumentando o seu
limite superior em cerca de 1,20 ºC. No caso da ventilação sudeste, vemos que o impacto da ventilação foi
menor, expandindo a zona de conforto em somente 0,30ºC, quando comparado à situação sem pilotis livres.
35
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Limite superior zona de conforto
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31

Temperatura neutra
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Temperatura média externa

29

Extensão zona de conforto leste com
pilotis livres

28

Extensão zona de conforto leste sem
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Extensão zona de conforto sudeste
com pilotis livres

25

Extensão zona de conforto sudeste
sem pilotis livres
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Figura 16 – Gráfico de comparação entre as extensões das zonas de conforto devido à ventilação e
as características climáticas de temperatura (ºC) de Fortaleza. Fonte: elaborado pelo autor.

5. CONCLUSÕES
Com os resultados obtidos, é possível observar a influência que a presença de pilotis livres no pavimento
térreo tem sobre a ventilação e conforto em meio urbano. De modo geral, é possível dizer que a velocidade
do ar no plano dos pedestres teve um aumento significativo quando os edifícios verticais possuíam pilotis
livres, principalmente na ventilação leste. Esse aumento de velocidade foi importante para proporcionar
extensão da zona de conforto para as pessoas que utilizam o espaço público, estimulando o seu uso e
apropriação pela população, valorizando a permanência nas ruas.
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É importante destacar que, no caso da ventilação a sudeste, o efeito de canalização do vento na rua
Ana Bilhar produziu uma ventilação favorável no caso em que as edificações não possuíam pilotis livres.
Então mesmo que o efeito de pilotis seja num geral benéfico para a ventilação urbana, podem ocorrer casos
em que outros fenômenos aerodinâmicos tenham um papel importante.
Romero (1988) aponta que o efeito de pilotis também pode ter efeitos indesejáveis, como o jato de
ventos que ocorre principalmente na região inferior dos edifícios. Esses efeitos puderam ser visualizados nas
simulações realizadas, com a ventilação chegando a cerca de 4,50m/s, que pode significar incômodo para
pessoas localizadas nessas áreas. Tais consequências indesejáveis, segundo a autora, podem ser atenuadas se
a base do edifício é forrada com vegetação ou com o aumento da porosidade do próprio edifício.
Ainda, com relação aos critérios de conforto para ambientes externos, foi utilizado o modelo
adaptativo da ASHRAE (2004), entretanto se torna necessário, em trabalhos futuros, a validação e calibração
de tais índices de conforto térmico para a população da cidade de Fortaleza.
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RESUMO

Sabe-se que implantação de árvores nas frações urbanas possui uma inegável contribuição na melhoria do
microclima urbano e conforto dos habitantes da cidade, uma vez que além de proporcionar um bem-estar
durante todo o dia e noite, oferece a todos a possibilidade de desenvolver mais atividades ao ar livre e uma
maior circulação de pedestres e bicicletas. Além disso, o aumento das áreas vegetadas melhora a
permeabilidade do solo, função extremamente importante para drenagem das águas pluviais na região posto
que a drenagem urbana sustentável não foi executada na cidade em questão. O presente trabalho pretende
analisar o desempenho ambiental de uma quadra residencial de uso misto da região norte da cidade (406N),
que sofre com uma inadequada arborização e até mesmo ausência de áreas vegetadas na massa construída de
Palmas-TO. O objetivo principal do estudo é verificar como as espécies nativas auxiliam na atenuação do
calor e diminuição da sensação de conforto local através de medições em loco. As espécies escolhidas para
as medições foram, Cachamorra, Paineira Lisa e Vinhático. Os resultados mostram as diferenças térmicas
encontradas embaixo das áreas sombreadas. A discussão tem como foco a análise da relação do clima com os
diversos fatores que determinam o microclima urbano e de que forma o microclima gerado nas vias públicas
pode contribuir para o conforto ambiental.
Palavras-chave: arborização urbana, clima urbano, árvores nativas

ABSTRACT

It is common knowledge that the implantation of trees in urban fractions has an undeniable contribution to
the improvement of the urban microclimate and the comfort of the inhabitants of the city. The trees provide
wellness throughout the day and night period and offer the possibility of developing more outdoor activities
by increasing the circulation of pedestrians and bicycles. Scientifically, increasing vegetation areas improves
soil permeability, a problem found in the city, because sustainable urban drainage has not been performed
correctly. The present work intends to analyze the environmental performance of an urban area of residential
and commercial use located in the north of the city (406N). This space presents an inadequate afforestation
and the absence of vegetated areas. The objective of the study is to verify how the native species help in the
attenuation of the heat and decrease of the sensation of local comfort through measurements in selected
species. The species chosen for the measurements were, Cachamorra, Paineira Lisa and Vinhático. The
results show the thermal differences found under the shaded areas. The discussion focuses on the analysis of
the relationship between the climate and the various factors that determine the urban microclimate, and how
the microclimate found in public roads can contribute to environmental comfort.
Keywords: Urban arborization, urban climate, native trees
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1. INTRODUÇÃO
Palmas é conhecida nacionalmente como uma das cidades brasileiras com o clima muito hostil,
proporcionando a população uma sensação desagradável frente ao intenso calor, principalmente entre os
meses de julho a setembro.
Diversos autores e estudos comprovam que uma arborização adequada contribui para a diminuição do
desconforto gerado pelo calor. SILVA (2009) afirma que além de fornecer sombreamento, a massa arbórea
permite a passagem da brisa local e absorve de maneira eficaz a radiação térmica de onda longa sobre as
folhas refrescadas pela evaporação, podendo, ainda, canalizar o vento e filtrar o ar.
O estudo da arborização na cidade justifica-se também pela relevância de se elaborar diretrizes que
incentivem o plantio com espécies nativas da região, fator fundamental para a preservação do meio ambiente.
Para a identificação do clima urbano lançou-se mão de conceitos de Olgyay (1963), Romero (2000) e
Panão (2006), os quais abordam as envolventes que fazem parte do estudo da climatologia urbana e
consequentemente as condicionantes que caracterizam o clima em uma cidade. Segundo Olgyay (1963) o
estudo da climatologia engloba um conjunto de muitas variáveis climatológicas, as quais a todo instante
aparecem combinadas, dificultando muitas vezes a determinação de sua importância relativa na interação
térmica. Sendo assim, para que se consiga atingir um projeto arquitetônico e urbanístico climaticamente
equilibrado, deve-se levar em consideração diversos fatores, tais como temperatura, radiação, efeitos do
vento, uma vez que os mesmos afetam as sensações conforto humano.
Romero (2000) afirma que o clima de um lugar pode ser considerado como integração de uma série de
elementos que se verificam em escalas diferentes, abrangendo desde a macro até a microescala. A divisão do
espaço em diferentes escalas é um consenso entre vários autores que estudam o clima urbano, pois como
afirma Panão (2006) “o clima em uma cidade está intimamente associado ás características do espaço
urbano”, e sendo assim pode-se concluir que a relação entre clima e espaço urbano depende da escala do
espaço físico, o qual Panão divide em área metropolitana, cidade, bairro, quarteirão e rua.
Para estabelecer uma classificação do clima nas regiões tropicais em função do espaço construído
Romero (2000) propõe uma caracterização do clima a partir da análise dos fatores climáticos globais
(radiação solar, latitude, altitude, ventos, massas de água), fatores climáticos locais (topografia, vegetação,
superfície do solo) e elementos climáticos (temperatura, umidade do ar, precipitações e movimentos do ar),
em que a partir da integração de todos os fatores e elementos é que se configura o clima de um lugar. Para
Romero (2000), o estudo do clima resulta da combinação de fatores geomorfológicos e espaciais e de
elementos como: temperatura do ar, umidade do ar, movimento das massas de ar e precipitações.
Nesse sentido, evidencia-se nos estudos de Romero (2000) que a vegetação, como um fator climático
local, possui uma real interferência no microclima urbano. Para Silva (2009) as árvores, bem como as praças
vegetadas, parques e bosques, são citadas como os melhores reguladores climáticos e são usadas como
elementos mitigadores dos efeitos gerados pelas ilhas de calor urbano.
O estudo da arborização urbana de forma geral centra-se nas funções e benefícios paisagísticos e
ambientais da inserção das áreas verdes no meio urbano. Para Silva (2009) nos centros urbanos, a vegetação
é responsável, entre outros aspectos, pela melhoria do conforto ambiental, atuando na redução da
temperatura e contribuindo para a estabilidade emocional e o conforto psicológico. Além de proporcionar
ambientes para lazer, descanso e recreação bem como para o estabelecimento de um microclima mais
confortável, a vegetação contribui de forma significativa, tendendo a estabilizar os efeitos do clima sobre
seus arredores imediatos e reduzindo os extremos ambientais.
Mascaró (2002) completa esse raciocínio afirmando que as árvores desempenham uma função
elementar na estrutura urbana, tanto nos aspectos paisagísticos, proporcionando embelezamento,
direcionamento, identidade e delimitação de espaços quanto em termos ambientais. Uma vez que as árvores
urbanas contribuem para a redução da erosão, controle do clima, economia de energia com o sombreamento,
redução da temperatura, retenção da água no solo, o aumento da umidade relativa do ar e a canalização ou
obstrução dos ventos; e para o controle da poluição com a amenização de ruídos e da poluição atmosférica.
Nessa perspectiva ambiental, Silva (2009) afirma que os atributos da vegetação urbana que afetam o
microclima positivamente são alta taxa de absorção e radiação, a baixa capacidade de calor e condutividade
termal. Se comparado a estruturas e materiais de construção e a espaços abertos, a redução da temperatura do
ar pela transpiração, a menor radiação infravermelha, a redução da velocidade do vento próxima da
superfície, a retenção de poeira e poluentes do ar.
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Gartland (2010) cita que as árvores e a vegetação refrescam a massa urbana uma vez que a
evapotranspiração converte a energia solar em água evaporada ao invés de calor, mantendo as temperaturas
da vegetação e do ar mais baixas. Gartland (2010) completa ainda que árvores promovem sombras para as
superfícies e protegem-nas do calor do sol, mantendo essas superfícies mais frescas e reduzem o calor
armazenado por elas.
Para Silva (2009) a utilização da vegetação nas cidades é uma das ferramentas frequentemente
apontadas pelos pesquisadores do ambiente urbano para melhorar as condições climáticas e proporcionar
conforto ambiental e melhor qualidade de vida. Dessa maneira, o autor coloca que as árvores são sempre
citadas como elemento fundamental para minimizar os efeitos da alteração do clima provocado pelas ações
humanas, o resfriamento do ar, o aumento da umidade relativa e as mudanças na ventilação.
Os processos mais comuns pelos quais a vegetação interfere na composição do microclima são de
acordo com Silva (2009) a amenização da temperatura e o aumento da umidade relativa do ar, por meio do
sombreamento, e, indiretamente, por evapotranspiração.
Assim, o autor coloca que “uso da vegetação através da arborização urbana, por exemplo, é um
recurso eficiente contra o calor nas cidades tropicais de clima subúmido, pois, além de fornecer
sombreamento, permite a passagem da brisa local e absorve de maneira eficaz a radiação térmica de onda
longa sobre as folhas refrescadas pela evaporação, podendo, ainda, canalizar o vento e filtrar o ar” (SILVA,
2009, p. 1).
Percebe-se que a “ausência da vegetação, aliada ao uso de materiais com maiores coeficientes de
absorção e emissão de energia térmica, tem alterado substancialmente o clima dos centros urbanos, devido à
incidência da radiação solar nas áreas urbanizadas” (SILVA, 2009, p. 2). Por meio da vegetação é possível
realizar modificações nas escalas meso e microclimática e atenuar os efeitos das “ilhas de calor”, que tendem
a se formar no espaço urbano e influenciar nas condições bioclimáticas de cada lugar. Sabe-se que a
vegetação pode ser utilizada como um elemento estratégico para a mitigação dos fenômenos relacionados às
ondas de calor. Kruger e Minella, 2013, comprovam que espaços arborizados podem contribuir para a
obtenção de níveis mais adequados de conforto térmico, com uma diferença de até 1,7°C na temperatura do
ar e de 5°C no índice de conforto UTCI, também sugerindo a complementação de áreas gramadas junto às
calçadas ou ainda a utilização de árvores de copa densa.

2. OBJETIVO
O objetivo principal do estudo é verificar como as espécies de arborização nativas do cerrado podem auxiliar
na atenuação do calor e diminuição da sensação de conforto local através de medições em loco

2.1.Objetivos específicos
Avaliar a situação arbórea da quadra analisada, identificando as espécies existentes e as áreas em que a
vegetação está ausente;
Incentivar mais estudos dentro da temática proposta bem como promover a geração de subsídios para
o planejamento de implantação de áreas arborizadas, em locais de intensa urbanização, utilizando-se das
espécies do cerrado, as quais salvaguardam as características endêmicas regionais e protegem a fauna local e
o ecossistema.

3. MÉTODO
A pesquisa é estruturada dentro das seguintes Etapas:
• Etapa 1: Inventário da arborização urbana da quadra escolhida;
• Etapa 2: Monitoramento microclimático

3.1. Apresentação da área de estudo
A arborização urbana é caracterizada pelo cultivo e manutenção de árvores em área como praças, parques,
calçadas de vias públicas e alamedas. É uma atividade de grande importância e por tanto, deveria fazer parte
de planos e projetos urbanísticos das cidades.
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Além de propiciar sombra, purificar o ar, atrair aves, diminuir a poluição sonora, ser um fator
estético e paisagístico, diminuir os impactos das chuvas, a arborização pode exercer papel para a melhora do
conforto térmico no microclima a que pertence.
Com esse intuito, foi escolhida uma a quadra 406 Norte, como região para medir o grau de conforto
térmico que a massa arbórea do local é capaz de ofertar. A região escolhida possui detalhes de ocupação
muito interessantes; com a criação do lago de Palmas as famílias que moravam próximas ao Rio Tocantins,
mais precisamente na Ilha do Canela, foram desapropriadas e realocadas nesta quadra. A figura 1 mostra a
entrada principal da quadra pela avenida LO14, percebe-se a presença comércios, igrejas, condomínios
residenciais no interior da quadra e próximos da avenida LO12. A quadra 406 Norte é prioritariamente
residencial, está asfaltada e dispõe de infraestrutura razoável para os moldes municipais, compartilhando da
mesma essência percebida em boa parte das quadras de Palmas. Na parte central da quadra nota-se uma área
destinada ao lazer coletivo, ainda não edificado (figura 2); percebe-se uma diversidade de espécies arbóreas o
que torna o levantamento das espécies primordial para a pesquisa.

Figura 1: Entrada da quadra 406 norte.
(HTTPS://www.google.com.br/maps/@-10.170261,48.311849,3a,75y,261h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1s3v1UfLMIu2FdXY-r_MSVA!2e0, 2016)

Figura 2: Foto do interior da quadra.
(Https://www.google.com.br/maps/@-10.170353,48.314741,3a,90y,85.09t/data=!3m4!1e1!3m2!1sZYz2A7NHdsr55D
v1ZP3iNw!2e0 ,2016)

Para o inventario foram feitas visitas na área de estudo, depois as espécies foram catalogadas e
georreferenciadas, através do Google Earth. O inventario realizado aqui faz parte do diagnóstico da
Arborização de Palmas - TO (DAP, 2015), permitindo uma avaliação detalhada da arborização em diferentes
regiões da cidade e aquisição de um conjunto de variáveis direta ou indiretamente vinculadas ao arboreto
urbano. A seleção das unidades amostrais teve como base o ordenamento territorial da cidade de Palmas
definidas no Plano Diretor Participativo, Lei Complementar N° 155 de 28 de dezembro de 2007(PALMAS,
2007), e contemplou as quadras da área central no eixo sul (ARSO e ARSE) e Norte (ARNO, ARNE), região
sul (Setores Aureny e Taquaralto) e distritos de Taquaruçu e Buritirana.

3.2. Dados climáticos
Com as espécies escolhidas no item 3.1 foi realizada a medição da temperatura ambiente, de ar e de globo,
temperatura de superfície, umidade relativa do ar, nível de ruídos, luminosidade, temperatura e velocidade do
vento, utilizando os equipamentos Termo Anemômetro (Anemômetro de fio quente digital portátil - TAFR180), Konica Minolta (Illuminance Meters e Lux meters), Decibelimetro Minipa Modelo Msl-1350,
XINTEST HT-862 Handheld alta temperatura com termômetro infravermelho, Termômetro de Globo
Portátil Instrutemp e Termo-Higro-Anemômetro com Ponto de Orvalho Digital Portátil.
Os monitoramentos microclimáticos foram realizados durante 3 dias na estação chuvosa (09, 13 de
fevereiro e 03 de março de 2016) em condições de tempo quente nublado à parcialmente nublado, durante as
09h, 12h, 15h e 17h, e três dias na estação de seca (30, 31 de julho e 01 de agosto de 2016).

4. RESULTADOS
4.1. Etapa 1: Inventário da arborização
Na Figura 3, é possível visualizar o levantamento das espécies presentes na quadra 406 norte, estas em áreas
públicas (calçadas, praças, áreas de preservação, canteiros) totalizaram 708 espécies arbóreas. Com as
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espécies levantadas realizou-se a catalogação das 708 árvores, para saber qual a quantidade de cada espécie,
as espécies que mais aparecerem estão representadas no Gráfico 1.

Figura 3: Identificação das Árvores da Quadra

Gráfico 1: Espécies Catalogadas na quadra 406 Norte

406 Norte. (Google Earth - modificada pelo autor, 2015)

Com esses dados foi possível visualizar a quantidade de árvores por espécie e dessa maneira iniciouse a escolha das quais seriam realizadas a medição de conforto. Verifica-se no gráfico que o Pequi e o Caju
são as espécies que mais se apresentam na quadra 406 Norte, porém foi feita a escolha de árvores nativas que
mais se apresentaram na quadra 406 Norte, e que não possuíam tal estudo até o determinado momento, ainda
estás deveriam estar fora de áreas com interferências.
Um dos objetivos da escolha da espécie era que sua área de localização tivesse menos interferências
possíveis relacionadas ao revestimento do solo, a presença de vegetação, a presença de barreiras, tais como
construções, portanto, as árvores selecionadas foram Cachamorra, Paineira Lisa e Vinhático, As espécies
escolhidas para o monitoramento microclimático estão identificadas na Figura 4 com um pino amarelo e
estão localizadas em uma área ainda verde com outras árvores nos arredores e sem pavimentação. Além
disso, foi escolhido um local próximo às árvores que não sofresse influência direta delas, não sofresse
influência pavimentação asfáltica ou calçamento e construções, indicada na Figura 4 com um círculo
vermelho.

Figura 4: Identificação dos pontos de medição. (Google Earth - modificada pelo autor, 2016)
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4.2. Etapa 2: Dados climáticos
A seguir apresenta-se os gráficos do monitoramento. A temperatura de bulbo úmido indica a temperatura do
ambiente influenciado pela evaporação da água no ar, esse processo ocasiona o resfriamento ambiental. Essa
é a temperatura que se sente quando a pele está molhada e exposta a movimentação do ar. Comparando os
dados entre as estações chuvosa e seca, percebe-se um resfriamento mais rápido na estação seca devido a
baixa umidade relativa do ar.

Gráfico 04: Monitoramento Microclimático, temperatura
de bulbo úmido– ESTAÇÃO CHUVOSA.

Gráfico 05: Monitoramento Microclimático,
temperatura de bulbo úmido – ESTAÇÃO SECA.

O gráfico de Temperatura seca demonstra que a vegetação pode atuar na melhoria das condições
microclimáticas, com a redução da temperatura, o que é muito importante em regiões de clima quente, como
Palmas. Comparando as duas estações é notório um aumento da temperatura na época de seca, a qual é ainda
mais acentuada em campo aberto, sem vegetação.

Gráfico 06: Monitoramento Microclimático de Temperatura seca
– ESTAÇÃO CHUVOSA

Gráfico 07: Monitoramento Microclimático de Temperatura
Seca – ESTAÇÃO SECA

A temperatura de globo indica os efeitos combinados da energia radiante, temperatura e velocidade do
ar, fatores que influenciam no conforto térmico, dando resultado da sensação térmica sob essas condições.
Pode-se perceber, por exemplo, que a sensação de calor numa mesma temperatura em épocas variadas do
ano podem trazer efeitos diferentes. Isso ocorre porque a sensação do calor não é definida apenas pela
temperatura do ambiente, mas pela umidade do ar, a velocidade do vendo, a radiação solar e fatores
individuais como o metabolismo e a vestimenta. Com os resultados obtidos no gráfico 10, é possível
verificar que a sensação térmica em área sobre influência das árvores é diferente que no campo. A diferença
de sensação térmica chega à aproximadamente 6°C às 15h para baixo sob a Paineira Lisa em relação à área
sem influência da vegetação (campo), e de quase 10°C na estação de seca.
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Gráfico 08: Monitoramento Microclimático,
temperatura de globo – ESTAÇÃO CHUVOSA

Gráfico
09:
Monitoramento
temperatura de globo – ESTAÇÃO SECA

Microclimático,

A umidade relativa do ar, demonstrou permanecer mais alta no horário das 09h tanto em campo, como
sob influência das árvores, mas sob Campo nos horários de 12h, 15h, 17h, é possível perceber que a umidade
está mais baixa do que sob a influência das árvores, contudo é possível perceber a influência da vegetação
melhorando a umidade relativa do ar, resposta semelhante para todas as espécies. Na estação seca, o fato de
existir alguma vegetação, independente da espécie assegura níveis mais altos de umidade relativa em
comparação com o campo aberto. Apenas no final da tarde, o índice de umidade volta a se aproximar dos
níveis de onde há vegetação, enfatizando ainda mais sua importância.

Gráfico 10: Monitoramento Microclimático de
Umidade Relativa do Ar – ESTAÇÃO CHUVOSA

Gráfico 11: Monitoramento Microclimático de Umidade Relativa
do Ar – ESTAÇÃO DE SECA

A espécie arbórea, Vinhático, leva a constatação que os níveis de CO2 são mais baixos do que em
campo, isso se deve ao formato de sua copa, como é possível ver na Figura 04, que protege mais o seu
entorno de influências do exterior. Sabe-se que as árvores se caracterizam por capturarem CO2 da atmosfera,
que é um dos principais gases geradores do efeito estufa. Por tanto, é importante que se perceba que a
vegetação em áreas urbanas é importante para esse processo.

Gráfico
12:
Monitoramento
Microclimático, Nível de CO2 – ESTAÇÃO
CHUVOSA

Gráfico 13: Monitoramento Microclimático,
Nível de CO2 – ESTAÇÃO SECA
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O movimento do ar na atmosfera, assim como a umidade relativa do ar, são constantes que
influênciam diretamente sobre a temperatura e às sensações térmicas, pois ajudam a eliminar o suor e a
ocasionar o efeito de termoregulação da temperatura corporal, onde estas são determinante s para as
condições de conforto térmico e qualidade do ar para o individuo. Percebe-se no gráfico 15 que a velocidade
do vento não se faz constante, porém, em horários mais quentes, 12h e 15h, nota-se a presença de ventos que
auxiliam no processo para melhoria das condições de conforto. Na estação de seca, temos ventos mais fortes
que predominam na período da manhã.

Gráfico 14: Monitoramento Microclimático, velocidade
do vento – ESTAÇÃO CHUVOSA.

Gráfico 15: Monitoramento Microclimático, velocidade do
vento – ESTAÇÃO SECA.

5. CONCLUSÕES
A análise gráfica dos dados demonstra que a vegetação é fator determinante nas alterações de temperatura e
umidade, características decisivas ao conforto ambiental. Comparando os resultados obtidos no
monitoramento sob as copas das árvores e em campo aberto observa-se que a temperatura é mais amena nas
primeiras áreas. A cachamorra apresenta melhores resultados para a estação seca sendo uma espécie indicada
para praças em áreas urbanas, porém a paineira lisa e o vinhático também são indicados. Por tanto, os
resultados obtidos nas medições indicam o valor da influência positiva da vegetação nos microclimas
urbanos, sendo uma forma de amenizar os efeitos térmicos provocados pela urbanização.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo avaliar o conforto térmico de um evento de rigor climático quente na cidade de
Palmas (TO), na Região Norte do Brasil, a partir da análise rítmica, relacionando os dados climáticos e a
percepção das pessoas. O método de análise rítmica foi escolhido porque permite a compreensão do ritmo em
uma visão simultânea e contínua dos elementos climáticos, bem como a gênese do clima. Além disso, a técnica
mencionada oferece a possibilidade de inserir outros elementos em um único gráfico. Neste artigo, foi inserida
a frequência das respostas sobre a percepção do conforto térmico dos respondentes, obtidas a partir de
questionário. Para este propósito, foi selecionado um período de mais altas temperaturas durante o ano, entre
os meses de agosto e setembro. O episódio foi marcado por duas fases. Uma com predominância da Massa
Tropical Atlântica e avaliação menos desconfortável. A segunda fase apresentou maior variabilidade, com
presença das Massas Equatoriais e maiores percentuais de avaliação de desconforto. Verificou-se que, tanto a
gênese do clima, quanto a sua dinâmica e ritmo de atuação, tiveram influência nas respostas dos entrevistados.
Sendo assim, surge uma linha de investigação proveitosa frente ao campo do conforto térmico e da
climatologia.
Palavras-chave: Análise rítmica, clima, conforto térmico, Palmas (TO).

ABSTRACT

This article has as its objective to evaluate the thermal comfort of an event of hot climatic rigor in the city of
Palmas (TO), in the Northern Region of Brazil. The assessment was based on the rhythmic analysis,
establishing a relation between the climatic data and the perception of the inhabitants. The method of
rhythmical analysis was chosen because it allows the understanding of the rhythm in a simultaneous and
continuous vision of the climatic elements as well as the genesis of the climate. Adding to those factors the
mentioned technique provides the possibility of inserting other elements into a single graph. In this write-up,
the rate of occurrence of the answers about the perception of the thermal comfort vented by the responders was
inserted. The responses were obtained through the application of a questionnaire. In order to achieve the
objective, there have been selected a period of the year that shows higher values of temperature: the breadth
of August and September. The event involved two phases. One of them experienced the predominance of the
Atlantic Tropical Mass and a less uncomfortable evaluation. The other phase displayed greater variability, with
the presence of Equatorial Masses and higher percentages of discomfort assessment. Both the genesis of the
climate and its dynamics and rhythm of action affected the answers of the interviewees. Hence, there may be
considered an emerging of a fruitful research line in the field of the thermal comfort and climatology.
Keywords: Rhythmic analysis, climate, thermal comfort, Palmas (TO).
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1. INTRODUÇÃO
O clima é fator determinante de conforto para as pessoas, especialmente em áreas externas, que além de
susceptíveis a intempéries, são de difícil controle humano imediato, ou seja, por instrumentos ou outros
mecanismos que não sejam os daqueles que detêm poder decisivo no planejamento urbano. Nessa pesquisa, o
entendimento de clima coaduna com a teoria de Sorre (1951), ao tratar dos estudos climáticos por uma
abordagem mais geográfica, ou seja, de sentido mais biológico e humano, em que o clima é compreendido
como a sucessão habitual dos estados atmosféricos sobre um dado local, associado à sua gênese (relacionada
à circulação da atmosfera, à atuação das massas de ar, ou seja, à origem dos tipos de tempo). Segundo Souza
(2016, p. 2267), no conceito climático sorreano “a continuidade e a descontinuidade da ocorrência dos tipos
de tempo levam a resultados muito diferentes em termos da realidade viva”, e aqui complementa-se, da
realidade percebida e vivida pelas pessoas. O conceito de Sorre surge em contraposição ao conceito estático
do meteorologista austríaco Julius Hann, que definiu o clima como o conjunto dos fenômenos meteorológicos
que caracterizam a condição média da atmosfera em cada lugar da terra (SORRE, 1951).
Baseado no conceito sorreano, Monteiro (1971), cujo trabalho é pioneiro no Brasil e reconhecido
mundialmente, desenvolveu uma técnica, denominada análise rítmica, que consiste em avaliar o ritmo do clima
em determinada localidade utilizando dados climáticos absolutos em um único gráfico, em conjunção com a
sua gênese. Essa característica é bem distinta da avalição climática de caráter meteorológico, que trabalha com
as médias e demais tratamentos estatísticos dos dados climáticos, mas não exclui estes últimos, possuindo com
um caráter complementar à análise estatística. A abordagem dinâmica não invalida a análise estática do clima,
mas complementa esta última, assumindo atitude diferente nas projeções no tempo e no espaço e na forma de
síntese do clima (ZAVATTINI; BOIN, 2013). É uma técnica quali-quantitativa: quantitativa, por apresentar
dados climáticos mensuráveis (temperatura e umidade do ar, precipitação, direção e velocidade do vento, etc.);
e qualitativa pela inserção da gênese do clima (sistemas atmosféricos atuantes).
Apesar de poucos, já existem alguns trabalhos sob esse conceito sendo desenvolvidos no estado do
Tocantins, principalmente a partir de projeto de pesquisa em execução no Laboratório de Análises Geoambientais na Universidade Federal do Tocantins, e por programas de mestrado e doutorado nessa e em outras
universidades. Exemplos como Souza et al. (2014), Pinto (2013) e Silva (2013), sobre aspectos do clima no
Tocantins, e especificamente na cidade de Palmas (TO), Freitas (2015), têm sido desenvolvidos com a técnica
de Monteiro (1971).
A análise rítmica é utilizada nessa pesquisa em conjunção com a percepção das pessoas acerca do seu
conforto térmico, pois esse “é um referencial nos canais da percepção humana do clima” (MONTEIRO;
MENDONÇA, 2011). Para a American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers –
ASHRAE (2013), o conforto térmico é definido como “that condition of mind that expresses satisfaction with
the thermal environment”, ou seja, é um fenômeno conceitualmente subjetivo, ligado à percepção das pessoas.
No entanto, a tradição em pesquisas que relacionam o conforto térmico a uma caracterização
bioclimática, não incluem a compreensão do caráter genético e dinâmico do clima, restringindo-se a um caráter
mais meteorológico, em que é menos considerado o aspecto humano. Raríssimos trabalhos, como o de
Gobo (2013) apresentam tal técnica, mesmo que por análise complementar à análise estatística. Por esse
motivo, a presente proposta pode trazer diferentes perspectivas a esse campo de estudo, tanto ao campo da
análise geográfica do clima, quanto ao campo do conforto térmico.
A escolha do tema da pesquisa na cidade de Palmas (TO), deve-se à reduzida produção acadêmica sobre
clima e conforto térmico na Região Norte do país, redução essa agravada na referida cidade. A Região Norte
é carente em estudos mais detalhados abarcando o tema conforto térmico e o clima, tanto em escala regional
quanto na escala do clima urbano, em especial sob o ponto de vista da gênese e da dinâmica climática. A
produção acadêmica da climatologia tem concentração nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, em especial no
estado de São Paulo (ZAVATTINI, 2004). Em trabalhos específicos sobre o clima urbano, o geógrafo
Francisco Mendonça apresenta estudos de caso em 30 anos de pesquisas no Brasil, dentre os quais 5,8% foram
aplicados à Região Norte, apenas oito estudos das 139 pesquisas levantadas (MONTEIRO; MENDONÇA,
2011). Já dentre os trabalhos em conforto térmico em áreas abertas, a carência é ainda maior. Em levantamento
específico entre 1990 e 2011, Rossi (2012) não identificou nenhum trabalho sobre conforto em espaços abertos
na Região Norte sendo apresentado nos Encontros Nacionais de Conforto no Ambiente Construído (ENCAC).
Dentre os trabalhos apresentados nas últimas edições, raros foram desenvolvidos na Região Norte e no
Tocantins, a exemplo, Silva et. al. (2015) sobre espaços abertos na cidade de Palmas (TO).
A escolha da cidade de Palmas (TO), deve-se também pelas características em seu planejamento urbano.
A cidade entrou para a história como a última capital projetada do século XX, sendo construída e ocupada com
o “discurso ‘desenvolvimentista’ – dos ‘cinquenta anos em cinco’ para os ‘vinte anos em dois’ – como no
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discurso geopolítico de integração do país” (SILVA, 2010, p. 59) [grifos da autora]. Foi fundada em 20 de
maio de 1989 para ser a capital do Tocantins, estado resultante do desmembramento territorial do norte goiano.
Do ponto de vista genético do clima, a cidade em estudo está sujeita às massas de ar atuantes no estado,
com característica de altas temperaturas: “em termos de gênese climática, o território tocantinense é afetado
especialmente por massas de ar dotadas de expressivo calor, originadas tanto na faixa equatorial quanto na
faixa tropical/subtropical do planeta” SOUZA (2016). As altas temperaturas são também identificadas no
registro de suas estações meteorológicas.
Por ter sua implantação muito recente, os dados meteorológicos da cidade de Palmas (TO), ainda são
escassos. Os dados meteorológicos da estação convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
iniciaram seus registros a partir do ano 1993, e os da estação digital no final de 2004. No registro desses dados,
coletados no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), no site do INMET (INMET,
2015), entre 2004 e 2013, as médias mensais de temperaturas máximas atingiram 38,6ºC em setembro de 2011.
Neste mesmo período, a menor média mensal de temperaturas mínimas foi de 19,6ºC em julho de 2005,
enquanto a maior média mensal de temperaturas mínimas foi de 25,4ºC em setembro de 2010. As mais altas
temperaturas estão geralmente registradas em anos mais recentes, conforme foi apresentado por Lima et al.
(2014), em uma comparação dos dados da Normal Climatológica Provisória (RAMOS et al., 2009) e as médias
de 14 anos de dados (2000 a 2013).
A técnica de análise rítmica permite a inserção de vários elementos correlacionados ao ritmo climático,
não só os dados climáticos universalmente conhecidos, dependendo do foco da pesquisa. A exemplo, a
dissertação de mestrado de Silva (2013), que inseriu as fases fenológicas da soja no gráfico, tendo em vista
que seu objetivo foi entender a relação entre a gênese e a dinâmica climática e a produção desse grão na cidade
de Pedro Afonso, TO. No caso de estudos episódicos, os gráficos de análise rítmica podem ser reduzidos,
avaliados de acordo com o período a ser analisado e o objeto de estudo. Como exemplo, Souza (2010) apresenta
gráfico de um episódio de primavera/verão estudado na cidade de Palmas (TO), entre setembro de 2009 e
março de 2010, avaliando os episódios de chuva que provocaram aguaceiros e diversos impactos na cidade,
incluindo a identificação de reportagens do evento nos jornais locais. Nessa pesquisa, será relacionada a
percepção das pessoas quanto ao seu conforto térmico, utilizando questionários como recurso.

2. OBJETIVO
O objetivo desse artigo é avaliar o conforto térmico de um episódio de rigor climático quente na cidade de
Palmas (TO), a partir da análise rítmica, relacionando os dados climáticos com a percepção das pessoas.

3. MÉTODO
Optou-se por utilizar a metodologia de análise rítmica, conforme a proposta prática de Monteiro (1971). O
procedimento metodológico consistiu nas seguintes fases:
1. Pesquisa bibliográfica e elaboração do questionário;
2. Seleção de episódio de análise para a pesquisa;
3. Aplicação dos questionários;
4. Levantamento de dados climáticos e demais dados necessários para identificação dos sistemas
atmosféricos atuantes;
5. Elaboração do gráfico de análise rítmica do episódio selecionado;
6. Análise do conforto térmico, a partir da avaliação de frequências de respostas no gráfico de análise
rítmica.

3.1. A técnica de análise rítmica e a seleção do episódio de análise
A análise rítmica envolve dados absolutos, diários e em determinadas circunstâncias dados horários,
necessários ao entendimento do ritmo. Consiste na montagem de um gráfico de representação simultânea dos
elementos do clima em sua variação pelo menos diária, acoplando a representação gráfica da alternância da
atuação das diferentes massas de ar, que representam os sistemas meteorológicos envolvidos na circulação
atmosférica. Dessa forma, possibilita a análise qualitativa dos tipos de tempo em sequência contínua. São
selecionados segmentos de tempo, levando à análise de anos tomados como padrões, e à análise episódica de
fenômenos locais e microclimáticos, fornecendo o entendimento da continuidade e da sequência. Nessa
pesquisa é analisado um episódio de rigor climático quente na cidade de Palmas (TO).
A aplicação da técnica inicia pela seleção do episódio de análise, e posteriormente, pelo levantamento
de dados climáticos e dados para identificação das massas atuantes. Para avaliação do período de análise, foram

290

3

verificados os dados climáticos dos 10 anos anteriores à pesquisa, de 2004 a 2013, da estação convencional do
INMET. Foi selecionado para análise o período compreendido entre os meses de agosto e setembro, por serem
os meses com mais altas temperaturas e mais baixas umidades do ar durante o ano. Conforme pode ser visto
na Figura 1, o mês de setembro apresentou a maior média das temperaturas máximas, com 37,5ºC, seguido
pelo mês de agosto, com 36,9ºC; o mês de setembro apresentou ainda a maior média das mínimas, com 24,1ºC,
enquanto o mês de agosto apresentou a menor média de umidade relativa, com 40,6%, seguido do mês de
setembro, com 44,1%.

Figura 1 – Média das temperaturas máximas e mínimas (A), e Média da umidade relativa do ar (B) em Palmas (TO), entre 2004 e
2013 (INMET, 2015). Org. Silva, L. F. G. (2015).

Inicialmente foram selecionados 30 dias para análise, a segunda quinzena de agosto e a primeira
quinzena de setembro, como significativos para avaliação e para aplicação dos questionários, considerando
mais cindo dias antes e depois deste período para elaboração do gráfico de análise rítmica, no sentido de obter
melhor entendimento do ritmo anterior e posterior às entrevistas. No entanto, esse período teve que ser
estendido, pois, considerou-se importante aguardar as primeiras chuvas do mês de setembro. Sendo assim, o
período de análise final ficou compreendido entre os dias 10 de agosto e 24 de setembro de 2014.
Assim que os dados da estação convencional do INMET foram liberados no site do órgão, foram
organizados e tabulados em software de planilha eletrônica, onde também foram elaborados os gráficos. Foram
coletados dados diários de temperatura do ar (máxima e mínima) e precipitação (da estação convencional); e
dados de umidade relativa do ar, nebulosidade, velocidade e direção do vento (da estação automática) às 12h
e 18h UTC (Tempo Universal Coordenado), que corresponde a 9h e 15h no horário local, para identificação
das massas atuantes pela manhã e à tarde). Para identificar as massas de ar atuantes são necessários outros
recursos, além dos dados climáticos, como as cartas sinóticas e as imagens de satélite. Foram utilizadas cartas
sinóticas da Marinha do Brasil, e imagens orbitais do satélite GOES, ambos disponíveis on line, conforme
exemplo na Figura 2. Posteriormente, os dados foram organizados em software de apresentação de slides, e
inseridas as frequências das respostas das pessoas, obtidas a partir de questionário.

(A)

(B)

Figura 2 – (A) Carta sinótica (https://www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/) e (B) imagens de satélite (http://tempo.cptec.inpe.br) para o
dia 05 de set. 2014 às 12h UTC, utilizadas para identificação dos sistemas atmosféricos.
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3.2. Elaboração dos questionários e local de aplicação
Para melhor compreensão da percepção de conforto térmico dos entrevistados, considerou-se nas entrevistas
fatores como a percepção do estado térmico, preferência térmica e a avaliação de conforto da população
entrevistada. Tais variáveis são descritas também nas recomendações da ISO 10551 (1995). De acordo com
esta norma, estas três escalas devem ser aplicadas na seguinte ordem: escala de percepção, escala de avaliação
e escala de preferência. A norma apresenta a percepção do estado térmico como a percepção de calor,
neutralidade ou frio; a avaliação é o julgamento de conforto/desconforto do ambiente; e a escala de preferência,
como o próprio nome diz, é como o indivíduo preferiria ter seu estado térmico, se mais quente ou mais frio.
As recomendações da norma foram utilizadas com algumas simplificações no que diz respeito ao teor das
perguntas e escalas de resposta, sendo incluídas algumas perguntas complementares, para identificação e
caracterização do entrevistado. Foram realizados pré-testes para verificação do entendimento das questões a
serem aplicadas. Não foi estabelecido um limite mínimo ou máximo de idade, nem uma escolaridade definida,
pois o questionário apresentou perguntas simples e de fácil entendimento, conforme demonstrou o pré-teste.
O questionário final aplicado encontra-se na Figura 3, a seguir:
QU ES TION Á R IO
Lo cal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data: _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _

Dad o s p es s o ais :

Pes o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gênero :

Id ad e: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O

Feminino

O

M as culino

Ond e vo cê mo rava antes d e Palmas ?

Cid ad e:

Há q uanto temp o vo cê mo ra em

Qual o p erío d o q ue vo cê freq uenta es te lo cal?

Ho ra: _ _ _ _ _ h _ _ _ _ _ m
Altura: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O

Não d eclarad o

Es tad o :
Po r q uanto temp o ?

Ano s /M es es : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O

M anhã

O

Tard e

Ho ras : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

o u Des d e: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O

No ite

O

Nenhum em es p ecífico

M inuto s : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Qual é a s ua s ens ação térmica nes te mo mento ?

Para vo cê, es ta s ens ação é:

Co mo vo cê p referia es tar?

O

Co m muito calo r

O

Levemente co m frio

O

Co nfo rtável

O

M ais es friad o

O

Co m calo r

O

Co m frio

O

O

As s im mes mo

O

Levemente co m calo r

O

O

O

O

Neutro

O

Co m muito frio
Não res p o nd eu

Des co nfo rtável
Não res p o nd eu

M ais aq uecid o
Não res p o nd eu

O

Ob s ervaçõ es :

Figura 3 – Questionário aplicado na pesquisa.

A estação meteorológica do INMET está localizada na área macroparcelada da cidade, que é margeada
ao oeste pelo lago da Usina Hidroelétrica do Lajeado, conhecido como Lago de Palmas, ao leste pela Serra do
Carmo, conhecida como Serra de Lajeado, ao norte pelo Ribeirão Água Fria e ao sul pelo Ribeirão Taquaruçu
Grande. Os questionários foram aplicados em área central da cidade, nas proximidades da Praça dos Girassóis
e da avenida Juscelino Kubitschek (setor entre as quadras 104 Norte e 104 Sul), por serem áreas de grande
movimentação de transeuntes e próximas à estação meteorológica. A localização da estação meteorológica e
dos locais de aplicação dos questionários encontra-se na Figura 4, a seguir:

Figura 4 – Localização da Estação Meteorológica do INMET e dos locais de aplicação dos questionários (Google Maps).

Foram aplicados questionários em 10 dias do episódio selecionado, nos dias 15, 18, 22, 25 e 29 de
agosto, e nos dias 01, 05, 12, 17 e 19 de setembro, de forma a ter uma distribuição a mais equitativa possível,
e a não coincidir com feriados locais e nacionais. A determinação da amostra seguiu recomendações de
Fonseca e Martins (2010), para variáveis qualitativas, considerando o último censo da população da cidade,
com nível de confiança de 95,5% e erro amostral admitido de 5%, obtendo assim o tamanho da amostra de 400
pessoas. No entanto, considerando o tempo de aplicação do questionário e a possibilidade de 10 dias de
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aplicação, optou-se por aplicar 800 questionários. A aplicação destes considerou a distribuição homogênea nos
horários e dias da coleta, sendo aplicados 10 questionários por hora, entre as 8h e 12h no período matutino e
entre as 14h e 18h no período vespertino. Todos os questionários foram considerados válidos, totalizando uma
amostra de 800 respondentes.

4. RESULTADOS
São apresentados os resultados quanto à caracterização dos entrevistados e o gráfico de análise rítmica que
engloba os dados climáticos, sua gênese e a resposta das entrevistas.

4.1. Caracterização dos entrevistados
Por meio das respostas obtidas nos 800 questionários, pode-se realizar uma caracterização dos entrevistados,
que estão dispostas nas figuras seguintes, contendo as seguintes informações: gênero, idade, Índice de Massa
Corpórea (IMC), região de procedência anterior, tempo de moradia em Palmas (TO) e Tempo de permanência
no local.
(C) IMC

60%

51,0%
34,0%

40%
20%

11,1%
2,5%

0%

60%

0%

18,5 a 25

25 a 30

30 a 35

≥ 35

(E) Tempo de moradia em
Palmas (Anos)
37,6%

40%
20%

< 18,5

1,4%

28,9%

25,0%

6,8%
<1

1,8%
1 a 10 10 a 20 ≥ 20

N/R

Figura 5 – Histograma de frequência relativa de (A) Gênero, (B) Idade, (C) Índice de Massa Corpórea dos entrevistados, (D) Região
de Procedência anterior, (E) Tempo de moradia em Palmas e (F) Tempo de permanência no local.

A amostra de 800 respondentes compreendeu uma população em sua maioria do sexo masculino,
correspondendo a 61,4%, e 38,0% do sexo feminino, sendo que 0,6% não declararam o gênero (Figura 5A).
Dentre a grande variedade de faixa etária, predominou uma população jovem, com 42,0% abrangendo a faixa
20 a 35 anos de idade, conforme Figura 5B. Quanto ao IMC (Figura 5C), índice que mede a massa corporal
dos indivíduos, predominou uma população com IMC saudável, entre 18,5 e 25, com 51%, seguido de 34% da
população com IMC entre 25 e 30, ou seja, com sobrepeso. Os percentuais de IMC correspondentes à magreza,
abaixo de 18,5, e obesidade, acima de 30, foram muito reduzidos.
Quanto à região de procedência (local de moradia antes de morar em Palmas), conforme pode ser
verificado na Figura 5D, 54,5% da população entrevistada veio da própria região Norte, sendo que 46,8% são
oriundos do próprio estado do Tocantins. Destes últimos, apenas dois entrevistados eram nascidos em Palmas,
os demais moravam anteriormente no interior do estado. Secundariamente, os entrevistados eram oriundos da
região Nordeste, com 18,7%, seguidos de 16,0% da região Centro-Oeste, 75,8% da região Sudeste, 2% da
região Sul e 0,5% do Exterior do país. As classes de tempo de moradia em Palmas (Figura 5E) demonstram
que 36,0% dos entrevistados já moravam na cidade entre 10 e 20 anos, e 28,9% entre 1 e 10 anos. Uma parcela
também significativa, 25,0%, morava em Palmas há mais de 20 anos, ou seja, desde o período de implantação
da cidade, e poucos moravam há menos de um ano, apenas 6,8% dos entrevistados. A maior parte dos
entrevistados frequentava o local por mais de 4h, correspondendo a 36,0% dos entrevistados, seguidos de
22,1% que permaneciam de 1 a 2 horas, 21,8% entre 2 a 4 horas e 13,8% de 15 minutos a 1 hora (Figura 5F).
A caracterização geral dos entrevistados evidencia uma parcela bastante jovem da população, com IMC
de classificação saudável, vindo do interior do próprio estado, com muito tempo de moradia na cidade, e
frequenta o local por período de tempo prolongado.
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4.2. Análise rítmica do episódio de 10 de agosto a 24 de setembro de 2014 em Palmas (TO)
Os resultados coletados no INMET no período selecionado e das entrevistas são apresentados no gráfico de
análise rítmica, conforme a Figura 6, a seguir:

Figura 6 – Análise rítmica episódica e percepção das pessoas, Palmas (TO), 10 de agosto a 24 de setembro de 2014 (INMET, 2015).
Org. Silva, L. F. G. (2015).
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Em termos climáticos, o período de coleta corresponde ao final do inverno e início de primavera, que
marca o fim da estação seca e início da estação chuvosa. Notou-se a predominância da atuação da Massa
Tropical Atlântica (MTA) no início do período de análise, de 10 a 22 de agosto, e pequena porção do mês de
setembro, entre os dias 05 e 13, mas com alguma presença da Massa Equatorial Atlântica (MEA). Entre os
dias 23 de agosto e 04 de setembro, e a partir do dia 14 de setembro, há predominância da MEA, já com alguma
ocorrência da Massa Equatorial Continental (MEC). A MEC tem maior presença a partir do dia 19 de setembro,
no período da tarde. A MTA no mês de setembro é marcada por com mais altas umidades e temperaturas
elevadas, ou seja, maior instabilidade, tanto que apresenta maior concorrência com a MEA e a MEC.
Na primeira linha do gráfico, percebe-se que as temperaturas ultrapassaram em muitos momentos os
38ºC, chegando ao máximo de 40,4ºC (dia 13 de setembro). A amplitude térmica no mês de agosto foi maior
que no mês de setembro. Todo o período apresentou amplitude térmica superior a 10ºC, superando os 18ºC no
mês de agosto, nos dias 11, 14, 24 e 25 (sob atuação da MTA e MEA). Os dias de menor amplitude térmica
foram no mês de setembro, não superando os 12ºC nos dias 5, 16, 17, 18 e 23. Nestes mesmos dias, a umidade
relativa apresentou seus maiores valores, sendo pela manhã no início do mês de setembro e à tarde no final do
mês. A precipitação é registrada às 9h da manhã, pelo acumulado das últimas 24h. No início do mês de
setembro, a presença de chuvas esteve associada à MTA, com baixas velocidades do vento, vindo do sul e
sudeste. Já no final do mesmo mês (dias 18, 19 e 24), a chuva esteve associada à MEA, com ventos de norte,
nordeste e noroeste, com menor velocidade do ar no dia 24/09. Apesar de não ter sido responsável pela
precipitação identificada no período, a MEC esteve presente em dias de baixa pressão atmosférica, mas com
pouca umidade do ar, insuficiente para provocar chuvas.
A velocidade do ar manteve-se alta no mês de agosto no período matutino entre os dias 15 e 26,
predominando a MTA. Durante o mês de setembro a velocidade do ar apresentou maior variação, obtendo
valores mais elevados no período matutino entre os dias 7 e 12, e valores mais altos, mas não tão elevados no
período vespertino nos dias 16 e 18. De uma forma geral, a alta velocidade dos ventos não esteve associada à
presença de chuvas, mas à MTA com mais alta pressão. Até o dia 30 de agosto, a umidade relativa do ar não
tinha ultrapassado os 50% e nenhuma precipitação foi registrada, ou seja, a elevação da umidade do ar está
associada à presença de chuvas. As chuvas ocorreram de forma isolada, mas ao final do mês de setembro,
sendo precedido também de maior temperatura máxima (dias 03, 12, 13 15 e 16). Nesse período, a
nebulosidade aumentou muito, principalmente no período vespertino.
Os gráficos das respostas aos questionários demonstram que, de uma forma geral, o clima para os
entrevistados é avaliado como desconfortável, chegando em alguns dias a quase 90% de respostas de
desconforto, com tendência à percepção do estado térmico quente (variando de levemente a muito calor) em
mais de 50% todos os dias, da mesma forma que a preferência de estar mais esfriado sempre esteve acima de
75% das respostas. Não houve nenhuma resposta de percepção do estado térmico “com frio” e “com muito
frio”.
Quanto à avaliação de conforto dos entrevistados, percebeu-se uma redução do percentual de votos
confortáveis no mês de setembro, e em todo o período, percebeu-se que a redução da resposta de conforto
esteve associada à MEA e MEC em algum horário do dia (dias 25 e 29 agosto, dia 5, 17 e 19 de setembro). O
dia 18 de agosto apresentou o maior percentual de votos confortáveis, com 45%, seguido do dia 15 de agosto,
com 30%, ambos com atuação da MTA, e também com mais altas velocidades do vento pela manhã. Nesses
dois dias, percebeu-se também que foram menores as temperaturas máximas e mínimas registradas, em
comparação ao mês de setembro. Os maiores percentuais de respostas de desconforto foram nos dias 17 de
setembro, com 86%, seguido do dia 5 do mesmo mês, com 83%. Fator importante foi notado, que estes dois
dias precederam as primeiras chuvas (dia 06 de setembro com 4mm e dia 18 de setembro com 4,2mm),
elevação da temperatura máxima e da temperatura mínima, com menor amplitude térmica e picos na umidade
relativa do ar. Nos dois dias, a MEA atuava no período matutino e a MTA no período vespertino (período de
maior instabilidade).
Com a percepção do seu estado térmico, da mesma forma, a resposta dos entrevistados apresentou maior
percentual de neutralidade nos dias 15 e 18 de agosto (com 29% e 40%, respectivamente), com menor
percentual também de percepção do estado térmico “calor” (16% e 11%) e “muito calor” (40% e 33%). Já o
menor percentual de voto “neutro”, ocorreu nos dias 29 de agosto (8%) e 12 de setembro (9%), enquanto foram
maiores os percentuais de voto “muito calor”, 59% e 55%, respectivamente. Nesses dois dias, o voto de
conforto obteve percentual intermediário. Estavam atuando as massas MTA (dia 12 de setembro) e MTA e
MEC (dia 29 de agosto).
Quanto à preferência térmica, as mudanças foram um pouco mais sutis. Em quase todos os dias de coleta
de entrevistas, a maioria das pessoas responderam preferir estar mais frio (“mais esfriado”), mesmo que o voto
de neutralidade, no caso da percepção térmica, e de conforto, no caso da avaliação, fossem maiores.
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Novamente, os dias 15 e 18 de agosto apresentaram os maiores percentuais de pessoas que responderam não
desejar mudanças (resposta que preferiam “assim mesmo”), com 23% e 21%, mas o percentual dos que
preferiam estar “mais esfriados” ainda foi muito elevado (75% e 78%). Os dias 22, 25 e 29 de agosto, e 17 de
setembro, apresentaram os maiores percentuais de pessoas que desejavam mudanças para “mais esfriado” com
88%, 89%, 89% e 91% das respostas. Dois destes dias apresentaram características destacadas: na avaliação
de conforto, dia 17 de setembro com menor percentual de voto de conforto; e dia 29 de agosto, com maior
percentual de percepção do estado térmico “muito calor”.
O período analisado foi marcado por uma transição: até o dia 22 de agosto com predominância da MTA
de caráter mais estável, ausência de chuvas, maiores velocidades do ar, baixa nebulosidade, baixa umidade do
ar e alta amplitude térmica, avaliação de conforto menos desconfortável, percepção do estado térmico mais
neutra e mais reduzida preferência a mudanças; a partir do dia 23 de agosto e no mês de setembro houve maior
variabilidade na predominância dos sistemas atmosféricos, tendo a prevalência da MEA, alternando algumas
vezes com a MTA durante todo o dia e a MEC à tarde, apresentando maior variação da velocidade do vento,
com momentos isolados de maior umidade do ar e maior nebulosidade, quando da ocorrência de chuvas, além
de maior variação nas respostas das pessoas, mas com maiores percentuais de avaliação de desconforto,
percepção do estado térmico “muito calor” e preferência a um maior esfriamento.

5. CONCLUSÕES
De uma forma geral, na percepção das pessoas, a cidade apresentou um padrão de desconforto. Tal
resultado não surpreendeu, tendo em vista as características de altas temperaturas no período selecionado para
análise, identificadas ainda na caracterização climática geral, e confirmadas no episódio, que ultrapassou os
40ºC de temperatura máxima. Porém, analisando-se os resultados a partir de um ponto de vista da participação
dos sistemas atmosféricos e suas características, foi possível relacionar a influência dos mesmos nas respostas
das pessoas, em que se percebeu uma estreita relação. Mesmo em uma pesquisa de um episódio curto, tendo
em vista seu caráter exploratório, verificou-se que tanto a origem genética do clima, quanto a sua dinâmica e
ritmo de atuação, tiveram influência nas respostas dos entrevistados.
No momento de maior estabilidade do tempo, com atuação da Massa Tropical Atlântica mais próxima
do continente, observou-se uma tendência a respostas menos severas das pessoas. No período em que se teve
maior variação de atuação dos sistemas atmosféricos, com a introdução das Massas Equatoriais, Atlântica e
Continental, e recuo da Massa Tropical Atlântica para o oceano, as respostas das pessoas apresentaram
aumento de percentuais extremos de desconforto e calor. Durante esta segunda fase do episódio selecionado,
houve uma pequena sequência de dias com relativa estabilidade (de 06 a 12 de setembro), novamente pela
aproximação da Massa Tropical Atlântica, quando se verificou também, redução da percepção das pessoas
quanto ao desconforto e calor.
A pesquisa demonstrou o que já havia sido destacado por Souza (2016) na introdução, que a alternância
dos tipos de tempo, com momentos de continuidade e descontinuidade, influencia na realidade percebida pelas
pessoas, confirmando, pois, a teoria sorreana do clima, tanto da inseparabilidade do clima das preocupações
biológicas, quanto da importância dada à sensibilidade humana. Esse resultado só foi possível com a utilização
da técnica proposta por Monteiro (1971). A técnica de análise rítmica, com sua visão simultânea e contínua,
permitiu o entendimento do ritmo, demonstrando ser uma técnica eficiente para aplicação em outras propostas
de conjunção com o conforto térmico.
Sendo assim, surge uma linha de investigação proveitosa frente ao campo do conforto térmico e da
climatologia, abrindo possibilidades para ocorrência de novas pesquisas que realizem a conjunção dos dois
campos de estudo.
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RESUMO

Reconhecendo a carência de espaços livres de uso público evidentes em algumas regiões da Grande VitóriaES, bem como as reduzidas funções de recreação destinadas aos pátios escolares, este trabalho propõe
analisar o pátio escolar como alternativa de espaço livre de uso público a ser utilizado pela comunidade do
entorno, tendo como foco principal escolas municipais e/ou estaduais de educação infantil e de ensino
fundamental localizadas em áreas carentes de espaços para práticas sociais na Grande Vitória - ES. O
trabalho apresenta, como estudo de caso, a análise de dois pátios escolares com a finalidade de verificar a
possível abertura de seus espaços de vivência para a comunidade. Como método de pesquisa foi
primeiramente realizada uma análise morfológica urbana das escolas selecionadas e posteriormente, os pátios
escolares foram analisados, utilizando técnicas de avaliação pós-ocupação, tais como: observação
comportamental, análises físicas e morfológicas, analises comportamental e aplicação de questionários com
alunos e professores. Por fim, com base nos dados coletados, foram elaborados ensaios projetuais que
permitam a abertura dos pátios como parte integrante da cidade. O estudo do pátio escolar permite ampliar
pesquisas que busquem a integração da criança com o meio, potencializando seu processo de ensino e
aprendizagem.
Palavras-chave: pátios escolares; áreas verdes; espaços públicos.

ABSTRACT

Recognizing the lack of open spaces for public use that are evident in some regions of Greater Vitória-ES, as
well as the reduced recreation functions for schoolyards, this work proposes the analyze of the schoolyard as
an alternative of free space for public use and for the Community. The main focus of the work were the
municipal and / or state schools of early childhood education and elementary education located in areas with
lacking space for social practices in Greater Vitória-ES. The paper presents as a case study the analysis of
two schoolyards with the purpose of verifying possible opportunities to open their living spaces to the
community. As a research method was carried out an urban morphological analysis for the selected schools.
Afterwards, the schoolyards were analyzed using post-occupation evaluation techniques, as such as:
behavioral observation, physical and morphological analysis, behavioral analysis and questionnaires with
students and teachers. Finally and based on the collected data, design essays were elaborated that allowed the
opening of the patios as an integral part of the city. The study of the schoolyard allows the research
expansion that seeks the integration of the child with the environment and enhancing its teaching and
learning process.
Keywords: schoolyards, green areas, public spaces.
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1. INTRODUÇÃO
A urbanização e industrialização crescente das cidades contribuem para a falta de espaços livres de uso
público e de áreas verdes com potencial, que são fundamentais para o desenvolvimento social e cultural de
uma comunidade, bairro ou cidade. A qualidade urbana se reflete também nos espaços públicos de lazer
existentes em uma cidade, tanto no nível quantitativo como qualitativo (MASCARÓ; OLIVEIRA, 2007).
A carência de espaços livres públicos devido à falta de planejamento urbano, adensamento
populacional e o processo de urbanização, gerou o crescimento desordenado das cidades, assim como a
consequente substituição de ambientes naturais por espaços construídos. Esta nova configuração da cidade
traz hoje um cenário preocupante, não só pelos seus efeitos psicológicos e sociais, mas, sobretudo, por
afetar a integridade física, principalmente de crianças e adolescentes que necessitam de espaço para
brincarem e socializarem. De acordo como a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (GONÇALVES F.;
FLORES L., 2011), a queda acidental das lajes e os atropelamentos foram responsáveis, respectivamente,
por 74,6% e 8,4% das internações de crianças na faixa etária entre 0 a 15 anos, demostrando que as
crianças acabam por brincar em ruas e lajes (espaços livres provisórios e sem proteção) por falta de opções
e espaços públicos.
Esta estatística reforça a importância da escola em manter crianças e adolescente em espaços seguros
e que permitam exercer funções sociais, pedagógicas e ambientais, e, se possível, em período integral,
proporcionando extraclasse, atividades esportivas, lúdicas e culturais (períodos letivos e não letivos). Daí a
importância dos pátios livres que possam compartilhar com a sala de aula, ou seja, o papel integrador e
educacional.
Somada a estas questões, vale refletir também sobre a qualidade ambiental destes espaços para a
escola e o seu entorno. Os pátios escolares, tem obtido notoriedade para apropriação da comunidade,
principalmente em regiões com ausência de espaços públicos para práticas sociais.
A integração do pátio escolar como espaço de lazer é vantajosa para o aluno e para o convívio em
comunidade, já que, a socialização é indispensável para formação da criança e crucial no processo de
aprendizado. Desenvolver a capacidade de interação e convívio social é fundamental para as crianças em
suas variadas idades, aprender a conviver, a ter contato é fundamental para o desenvolvimento do aluno
(AZEVEDO, RHEINGANTZ e TÂNGARI, 2011).
Reconhecendo assim o papel do pátio escolar, este artigo, sobretudo, pretende avaliar como os
espaços estão sendo utilizados, evidenciar o levantamento das características construtivas, ambientais e
funcionais, e por fim identificar possibilidades de atuação em futuros projetos, de forma a potencializar a
sua função.

2. OBJETIVO
Essa pesquisa tem por objetivo avaliar a possibilidade de abertura dos pátios escolares de escolas da rede
pública da Grande Vitória, buscando a integração desses pátios com a cidade, visando a qualificação
urbana do bairro onde as escolas identificadas estão localizadas.

3. MÉTODO
Neste estudo foi utilizada a pesquisa descritiva, quanto aos fins, que na concepção de Gil (1995) tem como
objetivo descrever características. Foi utilizada a análise morfológica do entorno e do próprio pátio,
realizando relatórios técnicos descrevendo suas principais características, como dimensionamento,
orientação solar, uso do solo, entre outros, com o intuito de conhecer o espaço e analisar o potencial para
promovê-lo com um espaço de lazer, direcionado a comunidade. Para este trabalho, foi determinado um
raio de 500m de cada escola para o estudo morfológico.
O estudo de caso é de cunho investigativo, utilizada quando procura-se compreender, explorar ou
descrever acontecimentos e contextos complexos os quais se envolvem com fatos variados. Portanto foi
utilizado nesta analise comportamental de observação e por meio de questionários direcionados aos
professores e alunos de como os espaços dos pátios eram utilizados, quais suas necessidades e como
poderiam ser melhorados com a proposta da pesquisa.
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi primeiramente realizado a definição dos parâmetros
para escolha dos estudos de caso, nomeadamente:
 Pátios escolares localizados em áreas adensadas;
 Escolas que estejam localizadas em locais de carência de espaços públicos e;
 Pátios escolares com características espaciais e dimensionais adequadas para o uso da comunidade;
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Para desenvolvimento da pesquisa foi proposto a seleção de seis escolas da rede municipal da
Grande Vitória, três de educação infantil, e três escolas de ensino fundamental ou médio. Para o presente
artigo, será apresentado o resultado de duas das seis escolas analisadas. Após a identificação das escolas foi
realizada a análise morfológica urbana do entorno das instituições de ensino selecionadas, a fim de melhor
justificar e comprovar a carência de espaços livres no local.
Com as escolas selecionadas e análise morfológica urbana executada, foram realizadas visitas
técnicas para avaliação das características físicas dos pátios das duas escolas selecionada, a qual foram
realizadas análises e medições dos pátios. Além do mapa comportamental e levantamento fotográfico, foi
elaborado um relatório técnico que complementava as informações necessárias a pesquisa contendo dados
das escolas como número de professores, números de alunos, entre outros quesitos. Também forma
aplicados questionários aos professores e alunos das escolas e, por fim, com base nas informações
coletadas, forma realizadas proposta de intervenção dos mesmos.
A seguir será melhor especificado a metodologia de trabalho realizado.

3.1. Análise Morfológica Urbana
Na análise morfológica urbana, se faz necessário entender a importância dos pátios e do espaço em que
estão inseridos, qual papel desempenham e como poderiam ser utilizados e como o seu uso e ocupação
poderiam transformá-los em um espaço de socialização e integração da comunidade.
De acordo com Lamas (1998, apud MARTINS V. et al, 2011, pg 126) a análise morfológica é o
instrumento que agrega a percepção individual e a análise do tecido urbano, e a partir daí, permite realizar
uma interpretação global da cidade como estrutura espacial. Neste sentido, será realizado a leitura do tecido
urbano no entorno da escola, através de recursos, tais como: Elaboração de mapas figura e fundo e tipo de
uso e ocupação. Dessa forma, pretende-se compreender a organização funcional e as características dos
espaços livres existentes, bem como a configuração espacial e dimensional do próprio pátio analisado.

3.2. Características físicas e análise comportamental dos pátios
A análise física dos pátios, consiste no levantamento de dados como: a) relevo, que possibilita identificar
padrão morfológicos; b) configuração espacial, se este possui dimensionamento adequado a sua demanda
(se possibilita o convívio social e realização de atividades pedagógicas); c) analisa a faixa de insolação,
constatando a suficiência ou insuficiência de sombreamento para seu uso de forma apropriada; d)
levantamento dos mobiliários e equipamentos empregados; e e) barreiras e acessibilidade, permitindo o
fluxo livre dos usuários ou não.
O mapeamento ou análise comportamental, fundamenta-se na representação gráfica do ambiente e do
comportamento das pessoas, alcançado a partir da observação do espaço. Assim, através desta análise, é
possível observar quais áreas são mais ativas e mais ocupadas, o uso predominante e se o espaço está sendo
utilizado de forma eficiente ou não.

3.3. Questionários aplicados
A fim de obter respostas sobre a opinião de dois grupos de usuários da escola (professores e alunos) foram
elaborados dois tipos de questionário, um para o grupo de professores e outro para o grupo de crianças.
Para o primeiro grupo foi elaborado questionário com perguntas objetivas e para o segundo grupo foi
aplicado o método “Poema dos desejos”, de acordo com Sanoff (2001), é um instrumento elaborado em que
compreende um pesquisador propondo aos usuários, que descrevam ou expressem por meio de desenho
suas maiores necessidades, sentimentos e desejos relativos ao espaço ou ambiente pesquisado baseado em
desenhos do tipo mais gosto e menos gosto.

3.4. Proposta de intervenção
Após a análise do entorno e as características físicas dos pátios selecionados, bem como a percepção dos
usuários, foram realizadas propostas de intervenção. As referidas propostas possuem a função de ilustrar
para os usuários da escola e moradores locais como seria uma possível abertura do espaço escolar e como
este poderia trazer benefícios intramuros e extramuros. Através da apresentação da proposta, e sob o olhar
dos usuários, foi possível registrar a aceitação e possíveis dificuldades de implementação para abertura dos
pátios escolares para a cidade.
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4. RESULTADOS
4.1. Análise Morfológica Urbana
Nesse contexto foi abordada a análise de duas escolas: Escola Municipal de Educação Infantil Tia
Nenzinha, localizada no Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha – ES e Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pedro Herkenhoff localizada em Cobilândia, Vila Velha – ES. Ambas escolas estão
localizadas em regiões carentes de espaços livres de uso público. A primeira das escolas está localizada na
Regional 1 – Grande Centro (ilustrada na Figura 1, em azul) e a segunda escola está situada na Regional
04- Grande Cobilândia (ilustrada na Figura 2, em vermelho).

Regional 01 – Grande Centro.
Regional 02 – Grande Ibes.
Regional 03 – Grande Aribiri.
Regional 04 – Grande Cobilândia
Regional 05 – Grande Jucu.

Figura 1 – Localização do Município de Vila Velha - ES e suas regiões administrativas.
Fonte: Imagem gerada pelo ArqGIS, modificada pelas autoras, 2017.

Através desta análise e considerando um raio de 500 metros (distância facilmente percorrida por um
pedestre), foram identificados a partir do limite do bairro, a relação da escola com possíveis espaços
públicos de lazer e áreas verdes, além de outros equipamentos existentes (Figura 2)

Figura 2 - Análise morfológica das escolas selecionadas para a avaliação dos pátios escolares.
A direita escola localizada no Bairro Divino Espírito Santo e a esquerda escola localizada em Cobilândia.
Fonte: Imagem gerada pelo ArqGIS, modificada pelas autoras, 2016.

Na análise morfológica urbana, foi realizada uma pesquisa exploratória sobre o bairro, abordando o
uso do solo, mapa de hierarquia viária, identificação de vias e vazios urbanos e outros recursos para melhor
reconhecer a configuração urbana local.
Através desta análise percebeu-se que tanto o Bairro Divino Espírito Santo, quanto o Bairro
Cobilândia possuem índice de áreas verdes por habitante (IAV) abaixo do valor recomendado pela
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (15 m² de área verde por habitante) (SBAU, 1996) , bem como
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reduzida área para a prática social, justificando assim a escolha de escolas inseridas nestes bairros. No caso
do bairro Divino Espírito Santo, com base no projeto de pesquisa desenvolvido em 2016 (RAMOS, L;
JESUS L, RAMOS S., 2016), verificou-se um IAV de 0,64m2/habitante, e uma área para prática social de
aproximadamente 0,75m2/habitante, enquanto que o Bairro de Cobilândia, com a existência de somente
uma praça e reduzida área verde, o IAV apresentado foi de 0,03 m2/habitante e área para prática social de
aproximadamente, 0,789m2/hab.

4.2 Unidade Municipal de Ensino Infantil Tia Nenzinha
A Unidade Municipal de Ensino Infantil Tia Nenzinha, localizado no Bairro Divino Espirito Santo, Vila
Velha - ES, está implantado em um terreno de 1.793m². A escola atende crianças de 3 a 5 anos, com um
total de 150 alunos, sendo divididos em dois turnos (75 alunos no horário matutino e 75 alunos no horário
vespertino). Com um total de 15 profissionais do magistério.
Sobre as condições físicas da escola pode-se observar a inadequada infraestrutura, esta necessita de
manutenção e reformas, as salas de aula bem como as salas administrativas e pedagógicas possuem áreas
reduzidas, pouco iluminadas, sem tratamento acústico ou isolamento térmico, dando a sensação de
enclausuramento. A escola possui dois acessos, porém apenas um deles encontra-se em uso. O mesmo
acesso que é utilizado para entrada e saída das crianças e funcionários é também utilizado pelo setor de
serviço, para carga e descarga de materiais. Na lateral da escola encontra-se um espaço sem utilização que
será nomeado Pátio 3, por seu grande potencial para intervenção. A Figura 3 setoriza os espaços dos pátios
que serão descritos a seguir.

Figura 3 - Identificação dos pátios da escola UMEI Tia Nenzinha
Fonte: Google Earth, adaptado pelas autoras, 2016.

A escola abrange dois pátios e um área vazia, os quais não possui cobertura para soluções de
sombreamento e de proteção contra intemperes. O pátio 1 (Figura 4) está localizado na parte frontal do
terreno com 56m² próximo ao refeitório. Voltado à oeste, e sem cobertura para proteção contra intemperes,
este recebe sol a maior parte do tempo, tendo reduzido sombreamento advindo de vegetação no final da
tarde. Este pátio não detém nenhum tipo de equipamento ou mobiliário, o piso é do tipo vinílico, e é
utilizado principalmente para atividades de Educação Física, pois não possui nenhum desnível e nem
barreiras que possam atrapalhar a utilização do mesmo. Esta característica permite uma maior fluidez de
atividades por todo o espaço do pátio.

Figura 4 - Medição e levantamento fotográfico do patio1
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2016.

O pátio 2 possui 152m² (Figura 5), e não possui nenhum tipo de cobertura ou proteção contra
intemperes, no entanto, possui duas árvores frondosas que proporciona sombreamento numa parcela do
espaço. Este pátio está dividido em três espaços sendo uma parte com piso intertravado, uma outra em
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grama e outra de areia. Os principais equipamentos utilizados existentes estão em estado precários e são
pouco atrativos, eles ficam na faixa de areia, a qual se beneficia da pouca sombra no horário da tarde. Na
faixa de grama também detém equipamentos, porém este sofre com a incidência solar durante todo o dia,
logo a utilização do mesmo é rara. No espaço pavimentado nota-se mobiliários que se encontram debaixo
das árvores, este também apresenta ressaltos e obstáculos, os quais não permite uma utilização do espaço
como um todo, logo a acessibilidade no local é inexistente e com pouca segurança para utilização desse
ambiente.

Figura 5- Pátio 2 (tanque de areia com espaço pavimentado, espaço com grama) e Pátio 3, respectivamente.
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2016.

Sobre a análise comportamental dos pátios (1 e 2) (Figura 6), esta foi realizada por meio de
observação dos espaços utilizados, avaliando os tipos de atividades (supervisionadas, estáticas ou
dinâmicas) e se havia interação ou isolamento entre os usuários. Foram realizadas as seguintes
constatações: no pátio 1 as crianças fazem uso de todo o espaço de forma criativa, com brincadeiras do tipo
futebol e pega-pega, permitindo que neste espaço aconteça a interação dos alunos com atividades
dinâmicas. Em dias de chuva utiliza-se o refeitório como pátio. Neste espaço, existe a interação, porém as
brincadeiras passam a ser mais estáticas devido a delimitação do espaço e as mesas de refeição. No pátio 2
as crianças realizam brincadeiras mais estáticas nos brinquedos coletivos e também formam grupos e
brincam de casinha e cozinhar, neste ocorre uma maior integração das crianças, que usufruem de todo o
espaço do pátio.

Figura 6- Mapa comportamental da UMEI Tia Nenzinha.
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2016.

Em relação ao pátio 3, este não possui nenhum tipo de atividade exercida pelas crianças, com uma
área de 1.027m². É considerado, desta forma, um espaço apropriado para futuras intervenções.
Referente aos questionários aplicados, quando questionados sobre qual local do pátio a criança
mais gostava de brincar, houve apenas três brincadeiras citadas, são elas: balanço, escorregador e futebol
(bola/quadra), sendo que o mais desenhado foi escorregador com 44% do total de questionários. Quanto
aos brinquedos que cada criança gostaria de que tivesse no pátio foram desenhados três tipos de
brinquedos, são eles: pula-pula, gira-gira e casinha, sendo o mais desenhado o pula-pula com 56% do total
de desenhos. Dos resultados apurados nos questionários respondidos pelos professores, conclui-se que 75%
deles consideram que o pátio possui uma aparência ruim e um inadequado aproveitamento.
Após os estudos morfológicos do entorno e dos pátios e a avaliação da análise comportamental, foi
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possível mensurar as necessidades do espaço, com uma visão diferencial para compor uma proposta que
atendesse de forma significativa o espaço avaliado, compreendendo a valorização do mesmo para que
trouxesse benefícios tanto para a escola e seus usuários, quanto para a comunidade local.
Neste sentido e com base nas principais falhas identificadas, foram feitas propostas de intervenção
nos pátios 2 e 3, pois estes expressaram maior potencial para mudança sem interferir diretamente nas
dependências da escola. Nesta intervenção foi proposto a modificação do piso, antes bastante irregular e a
definição de espaço sombreados, com vegetação e toldos removíveis, proporcionando visuais mais
agradáveis e a separação dos espaços. Também foram propostos mobiliários atendendo tanto as crianças
quanto as professoras e funcionários.
Para soluções de manutenção do espaço a ideia principal da intervenção seria a locação do mesmo
de forma a arrecadar recursos para escola, dando a esta a oportunidade de melhorar seus ambientes de
forma autônoma, o objetivo seria a criação de uma feirinha de produtos orgânicos e artesanato, bem como
espaços para contadores de história, eventos sazonais e apresentações infantis. Propôs-se também um
acesso exclusivo para a comunidade a ser aberto nos fins de semana.
A figura 7, refere-se as imagens sínteses de setorização e perspectivas da proposta de intervenção
que foi apresentada aos principais representantes da referida escola, com o propósito de avaliar a
possibilidade de abertura dos espaços e os principais inconvenientes.

Figura 7- Planta-baixa e imagens 3D da proposta de intervenção.
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2016.

A proposta tem como objetivo apoiar a produção e comercialização de produtos artesanais e
alimentícios desenvolvidos pela comunidade local, bem como, oferecendo atividades as crianças do tipo:
show de mágica, teatro de fantoches, contadores de histórias, pintura de rosto, oficina de arte, modelagem
de massinha, promovendo geração de renda e de emprego a comunidade e um retorno para a escola em
forma de taxa de locação. A proposta das feiras seria para ocorrer em dias de sábados e no período de férias
dos alunos, nos horários da tarde. A verba arrecadada seria direcionada aos pátios escolares para que
pudesse investir os recursos na melhoria dos seus mobiliários, equipamentos e manutenção dos mesmos.
Como resultado, obteve-se uma proposta viável no ponto de vista da diretoria e dos professores,
tendo em vista a escassez e a dificuldade para acesso aos recursos. A ideia proporcionaria a solução deste
problema, as mudanças exploradas seriam funcionais e atrativas tanto para a comunidade quanto para os
alunos. Houve a expressão de apoio a iniciativa de abertura da escola para a comunidade.
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4.2. Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Herkenhoff
A escola UMEF Pedro Herkenhoff no bairro de Cobilândia, possui potencial para integração de seus pátios
como áreas públicas de lazer, uma vez que, estes constituem-se amplos e voltados ao exterior. Graças a
localização dos pátios em relação as edificações existentes, permitiria que uma eventual abertura para a
comunidade ocorresse de forma segura e sem riscos de invasão e depredação das edificações escolares,
principal preocupação dos diretores e responsáveis das instituições de ensino.
Ao todo a escola Pedro Herkenhoff possui três pátios (figura 8), completamente pavimentados, e
voltados para o acesso principal e o acesso secundário, que são utilizados com frequência, e outras duas
áreas ociosas, mas com potencial, que não são utilizadas por não estarem adequadas a uso, pois são campos
de areia descobertos, local onde seria uma quadra de esportes, no entanto não foi construída.

Figura 8- Identificação dos pátios da escola UMEF Pedro Herkenhoff.
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2016.

Os pátios são descobertos (Figura 9), bem iluminados e ventilados, porém, pela ausência de cobertura, em
dias muito ensolarados os estudantes ocupam apenas as áreas de sombra, proporcionadas pelas árvores ou
pelas edificações da instituição, inviabilizando desta forma, a ocupação total e potencial dos pátios. Em
dias de chuva, como ilustrados na Figura 9, os pátios ficam totalmente impossibilitados de abrigar os
alunos, visto a falta de espaço coberto, assim, fazendo com que todos os alunos passem o horário do
intervalo, no refeitório da escola, que é pequeno e não suporta todos os alunos ao mesmo tempo.

Figura 9- Identificação dos pátios 1,2 e 3 da UMEF Pedro Herkenhoff.
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2016.

Através da análise comportamental, verificou-se que quando os pátios estão sendo normalmente
ocupados, são realizadas brincadeiras e atividades propostas pelos próprios alunos durante o intervalo,
como pique, grupinhos de conversa, e outras brincadeiras coletivas (Figura 10). Os alunos ficam limitados,
pois não há nenhum atrativo nos pátios, nenhum brinquedo, apenas mesas e bancos, que são utilizados para
as brincadeiras de forma improvisada.
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Figura 10- Mapa comportamental da UMEF Pedro Herkenhoff.
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2016.

A UMEF Pedro Herkenhoff possui potencialidade espacial, no entanto atualmente não está sendo
totalmente aproveitada, visto que há duas grandes áreas perdidas sem nenhum uso por inadequação, e todos
os outros pátios que são utilizados poderiam ser qualificados, se houvesse algum pátio coberto, e alguns
atrativos, como mobiliário adequado e brinquedos para interação dos alunos.
Após as análises, a proposta de intervenção (ilustrada na Figura 11) foi desenvolvida baseada nas
patologias e potencialidades identificadas, aproveitando as áreas de sombras pelas árvores. Os custos
benefícios de todos os materiais de intervenções foram cruciais para a proposta, como a criação de
mobiliário reconfigurável, através do uso de pallets adequando-se a necessidade do uso e criando uma
barreira de acesso as edificações escolares quando aberto à comunidade aos fins de semana.
Foram também propostas: a)a implantação de playground e barraquinhas para venda de produtos
produzidos pela comunidade e pela escola, nivelamento de toda a pavimentação dos pátios, tornando-o
acessível; b) criação de cobertura com pergolado de lonas tensionadas, c) implantação de quadra
poliesportiva em pátio que atualmente está sem uso, d) humanização e revitalização da parte interna dos
muros da escola, aproveitando a ideia já existente de grafites feitos pelos próprios alunos e e) além da
inserção de vegetação com canteiros no perímetro interno dos pátios e nos próprio mobiliário. A intenção
da intervenção é que esta aconteça através de uma parceria entre escola, comunidade e prefeitura, para que
todos possam participar desse processo de intervenção e requalificação.

Figura 11 Proposta de Intervenção da UMEF Pedro Herkenhoff.
Fonte: Arquivo da Pesquisa, 2016.

A proposta foi apresentada a escola e as intervenções foram aprovadas pelo diretor e a equipe de
pedagogia. A associação de moradores também aprovou a proposta afirmando que a mesma será bem aceita
tanto pela escola quanto pela comunidade, tornando-se uma intervenção necessária e benéfica para ambos.

5. CONCLUSÕES
Este trabalho teve a finalidade de estudar o pátio escolar, analisando a sua utilização como ambiente
pedagógico e de vivência, bem como, avaliando as suas potencialidades para tornar-se um espaço de
inserção com o entorno, principalmente em locais com ausência de espaços públicos. Neste contexto, foram
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realizadas a avaliação sócio ambiental das áreas de vivências (pátios escolares) de seis (6) escolas Unidades
de Ensino Infantil e Unidades de Ensino Fundamental (UMEFs) ou Estadual (UMEI'S) localizados na
Grande Vitória, no entanto, neste artigo, limitou-se a apresentar os resultados da análise de duas escolas,
Escola Municipal de Educação Infantil Tia Nenzinha no Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha – ES e a
Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Herkenhoff localizada em Cobilândia, Vila Velha – ES.
Assim, após a avaliação dos pátios escolares selecionados, foram identificadas as relações
socioambientais existentes entre os usuários e os pátios escolares e, por fim, foi produzido diretrizes que
valorizassem o papel integrador do pátio, identificando fragilidades e potencialidades.
O estudo do pátio escolar permite ampliar pesquisas que busquem a integração da criança com o
meio, potencializando seu processo de ensino e aprendizagem. De outra forma, traz a complexidade e
diversidade de funções que um pátio escolar pode caracterizar surgindo como uma parte integrante da
cidade, suprimindo a carência de espaços livres de uso público, trazendo a comunidade o benefício do
melhor espaço para seu uso e conforto. Este fato justifica o interesse nesses ambientes, que deste ponto de
vista assumirão papeis antes atribuídas às “pracinhas do bairro”. A ocupação destes espaços está
relacionada a sua capacidade de suprir e atender às necessidades de seus usuários.
Com as análises, as propostas de intervenção e levantamento de informações dos interessados, pôdese concluir que a abertura e integração dos pátios escolares nas cidades é benéfica tanto para as escolas e
comunidade, como para a cidade, criando espaços abertos de convívio e de lazer, atribuindo para o local de
intervenção outro uso e ocupação do solo, tornando o bairro onde está inserido, mais agradável, trazendo
qualidade vida para os usuários dessas áreas e se apropriando e requalificando um local existente sem a
necessidade da criação de um novo espaço para dar mais conforto para aqueles que serão beneficiados
diretamente pela abertura dos pátios escolares.
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RESUMO
A infraestrutura verde é composta por uma rede urbana multifuncional de fragmentos permeáveis,
preferencialmente arborizados, na qual os serviços ecossistêmicos do meio urbano podem ser restabelecidos.
De forma a fortalecer a infraestrutura verde, muitas cidades no mundo têm desenvolvido “índices verdes”
como instrumento de planejamento urbano. Tais indicadores pretendem assegurar um padrão mínimo de
superfícies ecologicamente eficientes em áreas intralotes. O objetivo do estudo é quantificar a vegetação
arbórea necessária para que os valores alvo dos métodos Green Space Factor (GSF) e Seattle Green Factor
(SGF) sejam alcançados, considerando zonas residenciais selecionadas de Curitiba (ZR-1, ZR-2, ZR-3 e ZR4). Para isso, foram considerados como critérios: lote mínimo; máximo coeficiente de aproveitamento do
lote; mínima taxa de permeabilidade; e, estabelecimento de uma única habitação unifamiliar por lote. Foi
observado que, apenas quanto à estratégia de inserção de vegetação arbórea de grande porte, uma grande
quantidade de árvores seria necessária para se atingir os valores alvo recomendados, havendo diferenças
significativas em cada metodologia (SGF exigiu cerca de 150% a mais de árvores do que o GSF). Na prática,
seria inviável atingir o valor alvo apenas com a estratégia de arborização, sendo necessário o uso de
estratégias combinadas, como, por exemplo, o uso de telhado verde e aumento das superfícies permeáveis.
Palavras-chave: índices verdes, Green Space Factor, Seattle Green Factor, planejamento urbano;
sustentabilidade.

ABSTRACT
Green infrastructure comprises a multifunctional urban network of permeable fragments, preferably with
trees, in which ecosystem services of the urban environment can be restored. In order to promote green
infrastructure many cities around the world have developed "green indices" as instruments of urban planning.
Such indicators are intended to ensure a minimum standard of ecologically efficient surfaces in built areas.
The objective of the study is to quantify the arboreal vegetation required to reach the target values of the
Green Space Factor (GSF) and Seattle Green Factor (SGF) methods, considering selected residential areas of
Curitiba (ZR-1, ZR-2, ZR-3 and ZR-4). For this, the following criteria were considered: minimum plot area;
maximum occupation; minimum permeability rate; and a single-storied, single-family dwelling per plot. It
was observed that a large number of trees would be required to achieve the recommended target values, with
significant differences in each methodology (SGF demanded about 150% more trees from than the GSF). In
practice, it would be unfeasible to reach the target value only with the tree-planting strategy, thus it would be
necessary to use combined strategies, such as green roofs and by means of increasing pervious surfaces.
Keywords: green indices, Green Space Factor, Seattle Green Factor, urban planning, sustainability.
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1. INTRODUÇÃO
Diversos são os benefícios atribuídos à presença de áreas verdes, sejam eles de caráter ambiental (como
adaptação e mitigação de mudanças climáticas, aumento da biodiversidade, diminuição de riscos de enchentes,
entre outros) ou sócio-econômicos (por exemplo, ao oferecer espaços de lazer e recreação impactando na
comunidade e no turismo local). A interconexão de fragmentos permeáveis e vegetados (preferencialmente
arborizados), formando uma rede multifuncional, que inclui propriedades públicas e privadas (HERZOG,
2010; DUARTE, 2015), compõe a denominada infraestrutura verde. Tal rede propõe o restabelecimento dos
serviços ecológicos e ecossistêmicos no meio urbano, fornecendo a reestruturação do mosaico da paisagem.
Especialmente em Curitiba, a criação de uma infraestrutura verde ganha importância ao minorar
problemas de concentração e má distribuição das áreas vegetadas. Do estudo realizado em 1987 para a cidade
(FUNDAÇÃO..., 1987), destaca-se a má distribuição das áreas verdes no espaço urbano com 3,44 m²/hab na
região central contrapondo com 2.624,76 m²/hab em bairros com menor grau de urbanização. Em 2000,
Miguez (2001) utilizando ortofotocartas, detectou que a área física da cidade é composta por 18% de áreas
verdes; destes apenas 4,3% encontram-se em áreas verdes públicas (parque municipais e áreas de proteção
ambiental – APAs), a parcela mais significativa dos remanescentes florestais (95,7%) estão concentrados em
terrenos particulares.
No que tange ao espaço intralote, em geral, no Brasil, a taxa de permeabilidade do terreno é o único
parâmetro construtivo que garante área disponível para infiltração de água pluvial, não necessariamente
composta por vegetação. Visando contribuir de forma efetiva na formação de uma infraestrutura verde,
algumas cidades no mundo têm adotado “índices verdes” como instrumento regulamentador de planejamento
urbano, o qual pretende assegurar uma quantidade mínima de cobertura vegetal em lotes públicos e/ou
privados, reduzindo assim a quantidade de área impermeável.
Foi em 1994, em Berlim (Alemanha), que surgiu a primeira iniciativa no mundo direcionada a suprir os
déficits de áreas verdes em lotes privados. O método denominado de Biotope Area Factor (BAF) é obrigatório
nos 21 distritos (cerca de 16% da área urbana de Berlim) que fazem parte do Plano de Paisagem; no restante, a
aplicação da metodologia tem caráter voluntário (BERLIM, s.d.). A partir da aplicação do BAF é estimulada a
promoção do desenvolvimento dos biótopos, com a inclusão de todas as potenciais áreas verdes (jardins,
telhados, muros e paredes verdes), com a consequente redução do impacto ambiental no centro urbano, mesmo
mantendo o uso atual do solo (BECKER; RICHARD, 1990).
O uso do BAF estendeu-se para outras localidades, como: Canadá, Itália, Dinamarca, Finlândia e Porto
Rico (KAZMIERCZAK; CARTER, 2010).
O ponto fraco dessa metodologia é a indiferença em relação aos diferentes tipos de cobertura vegetal
(LAKES; KIM, 2012; VARTHOLOMAIOS et al., 2013). A partir da otimização do BAF em índices
subsequentes, como o Green Space Factor (GSF) e o Seattle Green Factor (SGF), as vegetações arbóreas e
arbustivas passam a contar de forma individual como fatores de ponderação (FP).
Para o cálculo dos ‘índices verdes’ como o GSF e o SGF, inicialmente, são atribuídos fatores de
ponderação para todos os tipos de superfícies que compõem um dado lote, de acordo com a importância do
serviço ecossistêmico prestado, ou seu valor ecológico (descritos adiante, na seção 3). Assim, cada porção de
área do lote deve ser multiplicada pelo fator de ponderação correspondente.
O respectivo índice é então calculado pela razão entre o somatório total das áreas individuais com
função ecológica, isto é, áreas com efeito positivo no ecossistema pela área total do lote, segundo a Equação 1:
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 =

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

=

∑𝑛
𝑖=1 𝐴𝑖 𝑤𝑖
∑𝑛
𝑖=1 𝐴𝑖

Equação 1

Onde: Ai é a área individual e wi é o coeficiente ou fator de ponderação

1.2 Green Space Factor de Malmö (GSF)
Em 2014, a população estimada na cidade de Malmö (55°35'N, 13°00'L) era de 317.930 habitantes (MALMÖ,
2014), sendo a terceira maior cidade da Suécia. Em 2001, foi realizada na cidade a Exposição Europeia de
Habitação, a qual propiciou a revitalização de Västra Hamnen (localizada a noroeste do centro da cidade),
transformando essa antiga área portuária industrial de 175 ha em um bairro de uso misto, adensado, com a
aplicação de tecnologias e soluções sustentáveis (AUSTIN, 2013). A reorganização daquele espaço foi
baseada na implementação da metodologia denominada Green Space Factor (GSF) como ferramenta de
planejamento de infraestrutura verde.
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A primeira fase envolveu a construção do bairro conhecido como Bo011, o qual serviu de teste piloto
para o desenvolvimento do GSF. Nas etapas subsequentes, os bairros foram denominados de Bo02
(Flagghusen, concluído em 2007) e Bo03 (Fullriggaren, concluído em 2013).
O método GSF foi desenvolvido com base no Biotope Area Factor (BAF), mas com uma mudança
significativa em relação ao BAF, pois considera a cobertura arbórea e arbustiva, possibilitando que camadas
distintas de vegetação sejam adicionadas a uma mesma porção de área. Além disso, com o objetivo de incluir
qualidades com caráter ecológico que não são facilmente padronizadas ou quantificadas (VARTHOLOMAIOS
et al., 2013), em conjunto com o GSF, foi criado o Green Points System. Em uma recente versão do Green
Points System, o mesmo pode ser descrito como uma lista na qual constam opções de biótopos dos quais pelo
menos um deveria ser construído, opções de habitação animal ou habitats dos quais três deveriam ser
construídos e a exigência de que as espécies de plantas devem ser ricas em néctar e/ou bagas, sementes e nozes
(KRUUSE, 2011); objetivando unicamente a promoção da biodiversidade e desprezando os serviços
ecossistêmicos. O valor alvo mínimo estabelecido é de 0,6 para todas unidades residenciais.
Desde o teste piloto em Bo01, o método GSF tem sido aprimorado, tendo sofrido críticas acerca do seu
baixo alcance social e segregação social (AUSTIN, 2013); no entanto, há de se reconhecer o esforço em
estabelecer um espaço urbano sustentável. Atualmente, o método é aplicado como instrumento de
planejamento urbano para todas as novas edificações de Malmö, tendo aplicação também em Lund, cidade
vizinha.

1.3 Seattle Green Factor (SGF)
Seattle (47°37′35″ N, 122°19′59″O) possui cerca de 370 km² de área e uma população estimada de 662.400
(SEATTLE, 2015), sendo a cidade mais populosa do estado norte-americano de Washington. O Seattle Green
Factor (SGF) foi a primeira iniciativa regulamentada nos Estados Unidos a usar um sistema de pontuação
visando adicionar infraestrutura verde a áreas urbanas (STENNING, 2008).
As três prioridades básicas do SGF são: (1) habitabilidade, (2) serviços ecossistêmicos e (3) adaptações
às mudanças climáticas. O SGF foi inicialmente implementado para zonas comerciais de Seattle em janeiro de
2007. Em 2009, a ferramenta foi expandida para uso em unidades residenciais. Tal revisão envolveu a
mudança no valor da pontuação de alguns elementos e adicionou novas categorias ao sistema de ponderação
(HIRST et al., 2008).
Para as zonas comerciais fora do centro de Seattle, o SGF deve ser aplicado para novos
empreendimentos que contenham mais de quatro unidades habitacionais, novos empreendimentos não
residenciais com mais de 4.000 pés quadrados (equivalente a 372 m²) e novos estacionamentos com mais de
20 vagas para automóveis.
Nessa metodologia, o valor alvo mínimo varia de acordo o zoneamento urbano, de 0,3 (zonas
comerciais) até 0,6 (zonas residenciais). O SGF conta com iniciativas importantes voltadas à possibilidade de
sobrepor camadas e ao crédito adicional dado a quatro ações: (1) uso de plantas nativas ou tolerantes a seca;
(2) áreas nas quais 50% das necessidades de irrigação venham da coleta de águas pluviais; (3) à visibilidade da
paisagem a partir da rua, havendo uma colaboração indireta para a revitalização da paisagem do espaço
público e (4) cultivo de alimentos.
A partir do SGF, outras cidades norte-americanas regulamentaram o Green Factor, como a cidade de
Fife (Washington) e Columbia (Missouri).

2. OBJETIVO
O objetivo do estudo é quantificar a vegetação arbórea necessária para que os valores alvos dos métodos
Green Space Factor e Seattle Green Factor sejam alcançados, considerando zonas residenciais selecionadas
de Curitiba.

3. METODOLOGIA
Curitiba (25°31’ S, 49°11’ W, 917 m acima do nível do mar), capital do Estado do Paraná, abrange uma área
de 435,036 km², possui uma população de mais de 1.800.000 habitantes, sendo a cidade mais populosa do sul
do Brasil e a oitava em nível nacional (IBGE, 2014). De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, o
clima da cidade é predominantemente mesotérmico com verões frescos (Cfb). Entre as médias mensais, a

1

Bo é o verbo habitar em sueco.
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temperatura máxima é de 26°C e a mínima é de 7,4°C, sendo que ventos advindos do Leste são comuns
durante o ano todo (GOULART et al., 1998).
Essa seção está dividida em duas partes. Na primeira, apresenta-se o sistema de ponderação das
metodologias Green Space Factor e Seattle Green Factor. Na segunda, constam os critérios adotados quanto
aos parâmetros construtivos das zonas residenciais selecionadas e ao porte da cobertura vegetal utilizada como
estratégia de intervenção.

3.1 Sistema De Ponderação
No método Biotope Area Factor, o qual deu origem aos métodos GSF e SGF, cada porção de área do lote é
categorizada segundo suas características, sendo as pontuações (ou fatores de ponderação) avaliadas segundo o
desempenho individual de cada categoria, considerando o serviço ecossistêmico prestado (Tabela 1). Citam-se
alguns critérios: eficiência da evapotranspiração, capacidade de barrar a poeira, habilidade para infiltração e
armazenamento da água da chuva, desempenho das funções do solo e disponibilidade como habitat para
animais e plantas (BECKER; RICHARDS, 1990).
Tabela 1 – Fatores de ponderação para as diferentes categorias, considerando os métodos GSF e SGF
CATEGORIA

GSF

SGF

DESCRIÇÃO

0

0

Superfícies impermeáveis ao ar e à água, sem crescimento de plantas (como
exemplos, incluem-se superfícies com cobrimento de concreto, asfaltadas, lajes com
sub-base sólida, etc).

0,2

0,2

Superfícies permeáveis ao ar e à água, porém que não permitam crescimento de
plantas (como exemplos, têm-se acabamentos cerâmicos, pavimentação em mosaico,
lajes com sub-base de areia ou cascalho, etc). No SGF é mencionada a altura da
camada de substrato, que deve ter entre 15 cm até 60 cm.

Superfícies parcialmente
impermeáveis / semi-abertas
C
(com vegetação) - áreas
cobertas por cascalho ou
areia

0,4

0,5

Superfícies permeáveis ao ar e à água, com infiltração e crescimento de plantas
(como exemplo, têm-se cascalho, cobertura de grama, blocos de madeira,
pavimentos concretados intertravados com grama, etc).

D

Vegetação sem conexão com
o solo raso abaixo

0,7

E

Vegetação sem conexão com
o solo profundo abaixo

0,9

F

Vegetação conectada com o
solo abaixo

1

G

Vegetação Vertical <10 m
(altura)

0,7

0,7

Paredes externas, sem janelas, até a altura de 10m.

H

Telhado verde

0,6

0,4/0,7

No SGF, um telhado verde com camada de substrato de 5 cm até 10 cm possui fator
de ponderação de 0,4, enquanto aquele com espessura de no mínimo 10 cm, possui
fator de ponderação de 0,7.

A

Superfícies impermeáveis

B

Superfícies parcialmente
impermeáveis / semiimpermeáveis (sem
vegetação)

0,1

0,6

Superfície com vegetação encontrada, por exemplo, sobre garagens subterrâneas.
Nessa situação, considera-se que a altura do solo não seria suficiente para conter um
indivíduo arbóreo. A profundidade média do solo é de 20 cm até 80 cm para GSF e
até 24 polegadas (61 cm) para o SGF.
Superfície pode ser utilizada sobre garagens subterrâneas, mas com uma camada de
substrato mais alta. A profundidade do solo está relacionada ao melhor
desenvolvimento da cobertura vegetal, incluindo árvores, sendo superior a 80 cm
para o GSF e 24 polegadas (61 cm) para o SGF.
Superfície disponível para o desenvolvimento da flora e da fauna.

Pontua para cada m² de área de telhado, a partir do qual a água é drenada para as
superfícies com vegetação existente. Para o SGF é considerada a categoria de
Infiltração de águas pluviais
“facilidades de bioretenção”, as quais são descritas como áreas ajardinadas que
I
0,2
1
por m² de área de telhado
recebem águas pluviais advindas do entorno, que utilizam plantas e o solo preparado
para aumentar a infiltração pelo solo, reduzir o escoamento e aumentar a qualidade
do mesmo e efeito de filtro (redução da poluição) (HIRST et al., 2008).
No SGF, para a contabilização dos pontos, a coleta de águas pluviais deve ser
suficiente para abastecer o local em pelo menos 50% do seu fluxo anual, sendo o
J
Superfícies de água
1
0,7
reservatório mantido por pelo menos 6 meses (HIRST et al., 2008).
Categoria incluída apenas no SGF. Entre as funções no ecossistema, citam-se: a
redução de danos às calçadas, já que contribuem com o crescimento das árvores e
K Sistema estrutural do solo
NF
0,2
melhoram a infiltração de águas pluviais, se cobertas com um material de
revestimento poroso (HIRST et al., 2008).
Fonte: Adaptado de: Becker e Richards (1990), Malmö Stad (2014), Seattle (2010)
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No método GSF, a superfície ecologicamente estável ocupada por árvore ou arbusto (em m²) deve ser
calculada segundo Equação 2:
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑏𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝐺𝑆𝐹) = 𝑛 × 𝑥 × 𝑦 Equação 2
Onde: n é o número de árvores ou arbustos; x (Tabela 2) é a variável relacionada à altura da árvore
madura ou arbusto maduro e y (Tabela 2) é a variável relacionada à circunferência do tronco ou a altura do
arbusto no momento do plantio.
No método GSF o fator de ponderação para árvores e arbusto não segue valores fixos, sendo dado pela
combinação da altura da árvore madura ou arbusto maduro (variável x) e pela circunferência do tronco ou a
altura do arbusto no momento do plantio (variável y).
Por exemplo, em um lote com 3 árvores com altura média (entre 12 a 18 m) e circunferência do tronco
no momento do plantio de 16 – 20 cm, considera-se o seguinte cálculo:
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎çã𝑜 (𝐺𝑆𝐹) = 3 × 8 × 1,6 = 38,4
Tabela 2 – Cálculo do Fator de Ponderação para árvores no método GSF
Fator de ponderação

Altura da árvore madura

Circunferência do tronco no
momento do plantio

> 18 m (alta)

12 - 18 m (média)

8 - 12 m (pequena)

<8m (muito pequena)

x = 10

x=8

x=6

x=4

> 25 cm

y = 2,5

25

20

15

10

20 - 25 cm

y = 2,0

20

16

12

8

16 - 20 cm

y = 1,6

16

12,8

9,6

6,4

10 - 16 cm
y = 1,0
Fonte: Malmö Stad (2014)
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No cálculo do fator de ponderação para arbustos é levada em conta a altura no momento do plantio, bem
como expectativa de altura quando o arbusto estiver no seu estágio de desenvolvimento completo (Tabela 3).
Tabela 3 – Cálculo do Fator de Ponderação para arbustos no método GSF
Fator de ponderação

Altura do arbusto maduro

Altura do arbusto no momento do plantio

alto

médio

pequeno

x = 4,0

x = 3,0

x = 2,0

150 - 200 cm

y = 2,0

8,0

6,0

4,0

100 - 150 cm

y = 1,5

6,0

4,5

3,0

y = 1,0

4,0

3,0

2,0

<100 cm
Fonte: Malmö Stad (2014)

No método SGF, considera-se a Equação 3 para o cálculo da superfície ecologicamente estável ocupada
por árvore ou arbusto (em m²).
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎çã𝑜(𝑆𝐺𝐹) = 𝑛 × á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 × 𝐹𝑃 Equação 3
Onde: n é o número de árvores ou arbustos; área efetiva é o valor quantitativo que representa cada
vegetação e FP é o fator de ponderação.
A Tabela 4 contém o cálculo do fator de ponderação para vegetação no método SGF, sendo
considerados como elementos de diferenciação: a área ocupada pela mesma no interior do lote e a envergadura
do dossel.
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Tabela 4 – Cálculo do Fator de Ponderação para vegetação no método SGF
Descrição da vegetação

Área efetiva

FP

Cobertura vegetal ou plantas maduras com menos de 2’ (60,96 cm) de altura

Medida da área

0,1

Plantas maduras com mais de 2’ (60,96 cm) de altura

12 ft² (1,1 m²)

0,3

Árvores de pequeno porte – envergadura do dossel 8’ (2 m) até 15’ (5 m)

75 ft² (7,0 m²)

0,3

Árvores de pequeno/médio porte – envergadura do dossel 16’ (5 m) até 20’ (6 m)

150 ft² (13,9 m²)

0,3

Árvores de médio/grande porte – envergadura do dossel 21’ (6 m) até 25’ (8 m)

250 ft² (23,2 m²)

0,4

Árvores de grande porte – envergadura do dossel 26’ (8 m) até 30’ (9 m)

350 ft² (32,5 m²)

0,4

Árvores de grande porte preservadas – troncos com mais de 6” (15,24 cm – Diâmetro à altura do peito

20 ft² (1,9 m²)

0,8

Fonte: Seattle (2010)

3.2 Critérios utilizados quanto aos parâmetros construtivos e porte arbóreo
Para esse estudo foram selecionadas as quatros zonas residenciais (ZR) mais representativas em termos
de abrangência de Curitiba (Figura 1): Zona Residencial 1 (ZR-1), Zona Residencial 2 (ZR-2), Zona
Residencial 3 (ZR-3) e Zona Residencial 4 (ZR-4). Além destas, Curitiba possui outras ZRs específicas para
algumas regiões, a saber: Zona Residencial de Ocupação Controlada (ZR-OC); Zona Residencial Batel (ZRB); Zona Residencial Mercês (ZR-M); Zona Residencial Alto da Glória (ZR-AG); Zona Residencial Santa
Felicidade (ZR-SF); Zona Residencial Umbará (ZR-U); Zona Residencial Passaúna (ZR-P).

Figura 1: Mapa de zoneamento residencial de Curitiba
Fonte: IPPUC (2000)
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Na Tabela 5, são apresentados os parâmetros construtivos das zonas residenciais (ZRs) 1, 2, 3 e 4 de
Curitiba. A taxa de ocupação é dada pela relação (em %) entre a projeção horizontal da edificação e a área do
lote, sendo de 50% para todas as ZRs consideradas. O valor do coeficiente de aproveitamento multiplicado
pela área do lote indica a metragem máxima da construção (em m²), incluíndo a área de todos os pavimentos.
Nas ZRs 1, 2 e 3 nota-se que a metragem passível de ser construída é igual à área do lote, enquanto na ZR-4,
pode-se construir duas vezes a área do lote. A taxa de permeabilidade (em %) indica a quantidade de área no
lote que deve estar em condições para infiltração de águas pluviais, devendo ser considerado o percentual de ¼
do lote para esse fim. Conforme observado na Tabela 5, existe diferença entre as ZRs 2 e 3 no que se refere ao
número de pavimentos. Porém, como esse parâmetro construtivo não faz diferença na análise do presente
estudo, as ZRs 2 e 3 são aqui denominadas como ZR-2/3.
Assim, para todas as zonas residenciais consideradas na pesquisa (ZR-1, ZR-2/3 e ZR-4), foram
estabelecidos três critérios para um lote com dimensões mínimas: (1) uso do máximo coeficiente de
aproveitamento (valor variável para cada ZR), (2) uso da mínima taxa de permeabilidade (25%, para todos os
casos) e o estabelecimento de uma única edificação ou habitação unifamiliar por lote. Sobre esse último
critério, explica-se: nas ZR-2/3 e ZR-4 considera-se a densidade máxima de 80 habitações/ha, sendo que na
ZR-3 são permitidas três habitações para lotes com 360 m². Na ZR-1, habitações unifamiliares em série são
permitidas em terrenos com dimensões menores que 15.000 m² e desde que garantida a fração de terreno de
pelo menos 600 m² por unidade de habitação, excluídas as áreas de uso comum. Para facilitar a comparação
entre as ZRs, foi estabelecido o critério de uma única habitação unifamiliar por lote.
Tabela 5 – Parâmetros Construtivos das zonas residenciais 1, 2, 3 e 4
Parâmetros Construtivos

ZR-1

ZR-2

ZR-3

ZR-4

Lote mínimo (testada x área), em m²

15 × 600

12 × 360

12 × 360

15 × 450

Taxa de ocupação (%)

50

50

50

50

Coeficiente de aproveitamento

1

1

1

2

Altura da edificação (n° de pavimentos)

2

2

3

6

Taxa de permeabilidade (%)

25

25

25

25

Fonte: Curitiba (2000)

A área restante do lote, isto é, excluindo-se a projeção horizontal da edificação e a área mínima
permeável, foi considerada como área de calçada intralote, segundo a Equação 4.
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙ç𝑎𝑑𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑡𝑒 − (á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒çã𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 + á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒á𝑣𝑒𝑙)
Equação 4
De forma a avaliar a situação atual dos três lotes em cada zona residencial analisada, foram
estabelecidos dois critérios: (1) todas as áreas permeáveis foram consideradas como “vegetação conectada com
o solo abaixo” (categoria F, Tabela 1) e (2) as áreas de calçada foram classificadas como “superfícies
parcialmente impermeáveis / semi-impermeáveis (sem vegetação) (categoria B, Tabela 1). O somatório dessa
relação (área × fator de ponderação) dividido pela área do lote fornece os valores de GSF e SGF na situação
atual (ver Equação 1).
O valor alvo nos métodos GSF e SGF a ser alcançado corresponde a 0,6, sendo este um valor fixo e
preestabelecido. Como estratégia para verificar o quantitativo de vegetação arbórea necessária para
atingimento do valor alvo (0,6), foi adotada uma espécie de árvore de grande porte. Deve-se levar em conta,
que esse porte exige um espaço maior para plantio e, em geral, demanda mais manutenção quando comparado
às de menor porte. Para o estudo, tal porte foi selecionado para representar a situação em que os valores alvos
mínimos seriam mais facilmente atingidos.
Como exemplo de uma espécie de grande porte, cita-se a árvore da espécie Cordia americana (L.),
família Boraginaceae, conhecida como guajuvira ou apé branco. Em geral, são atribuídas as seguintes
características: altura até 35 m na idade adulta (grande porte), DAP de 60 a 80 cm e 10 m de diâmetro da copa
(INSTITUTO..., 2016).
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4. RESULTADOS
Na Tabela 6 constam os valores dos índices Green Space Factor (GSF) e Seattle Green Factor (SGF) segundo
a situação original. Em comparação com o GSF, nota-se que, pelo valor mais baixo do fator de ponderação
(FP) atribuído à categoria “vegetação conectada com o solo abaixo” (FP=1,0 no GSF e FP=0,6 no SGF), o
valor atingido na situação original para o SGF (correspondente a 0,2 para as três zonas residenciais) é inferior
ao GSF na condição original (equivalente a 0,3 para todas ZRs estudadas). Isso demostra uma maior rigidez no
método SGF para se alcançar o valor alvo de 0,6.
Tabela 6 – Situação original das ZRs segundo os métodos GSF e SGF
ZR

ZR-1

GSF

Área (m²)

FP

Área × FP

FP

Área × FP

Permeável

150

1,0

150

0,6

90

Calçada

150

0,2

30

0,2

30

Lote

600

Permeável

90

1,0

90

0,6

54

90

0,2

18

0,2

18

ZR-2/3 Calçada
Lote
ZR-4

SGF

360

Situação original

0,3

Situação original

0,3

Situação original

0,20

Situação original

0,20

Permeável

112,5

1,0

112,5

0,6

67,5

Calçada

112,5

0,2

22,5

0,2

22,5

Lote

450

Situação original

0,3

Situação original

0,20

Para o GSF, observa-se que, o fator de ponderação para árvore de grande porte é 25 (ver Tabela 2).
Conforme observado na Tabela 7, para a ZR-1 (A = 600 m²) seriam necessárias sete árvores de grande porte
para atingir o valor alvo de 0,6. Para a ZR-2/3 (A = 360 m²), quatro árvores de grande porte seriam suficientes,
enquanto para a ZR-4, cinco árvores seriam necessárias para atingimento do GSF alvo (0,6).
Tabela 7 – GSF pós intervenção com vegetação arbórea de grande porte
ZR

ZR-1

ZR-2

FP

Área × FP

Área permeável (m²)

150

1

150

Área de Calçada (m²)

150

0,2

30

7

25

175

Árvore de grande porte (un)
Área do lote (m²)

600

Área permeável (m²)

90

1

90

Área de Calçada (m²)

90

0,2

18

Árvore de grande porte (un)

4

25

100

Área do lote (m²)

ZR-4

GSF

Variáveis

360

Pós-intervenção

Pós-intervenção

0,6 (150+30+175/600)

0,6 (90+18+100/360)

Área permeável (m²)

112,5

1

113

Área de Calçada (m²)

112,5

0,2

23

5

25

125

Árvore de grande porte (un)
Área do lote (m²)

450

Pós-intervenção

0,6 (113+23+125)

Para o índice SGF, foram consideradas “árvores de grande porte – envergadura do dossel 26’ (8 m) até
30’ (9 m)” (ver Tabela 4) cuja medida da área a ser considerada é 32,5 m², sendo de 0,4 o fator de ponderação,
totalizando 13 m² (32,5 m² × 0,4).
No SGF, um número mais significativo de vegetação arbórea é exigido quando comparado ao método
GSF, conforme esperado. Isso ocorre em razão do valor mais baixo atribuído a categoria “vegetação conectada
com o solo abaixo” e ao fator de ponderação mais baixo considerando a vegetação arbórea de grande porte
adotada na análise. Segundo observado na Tabela 8, são necessárias árvores de grande porte nas seguintes
quantidades: 17, 10 e 13, para as ZR-1, ZR-2/3 e ZR-4, respectivamente.
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Tabela 8 – SGF pós intervenção com vegetação arbórea de grande porte
ZR

ZR-1

ZR-2

ZR-4

SGF

Variáveis

FP

Área × FP

Área permeável (m²)

150

0,6

90

Área de Calçada (m²)

150

0,2

30

Árvore de grande porte (un)

17

13

221

Área do lote (m²)

600

Área permeável (m²)

90

0,6

54

Área de Calçada (m²)

90

0,2

18

Árvore de grande porte (un)

10

13

130

Área do lote (m²)

360

Pós-intervenção

Pós-intervenção

0,6 (90+30+221/600)

0,6 (54+18+130/360)

Área permeável (m²)

112,5

0,6

68

Área de Calçada (m²)

112,5

0,2

23

Árvore de grande porte (un)

13

13

169

Área do lote (m²)

450

Pós-intervenção

0,6 (68+23+169/450)

Ressalta-se que, no GSF, além do valor alvo a ser alcançado, deve ser cumprida uma lista (Green
Points) contendo exigências voltadas à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos. Nesse sentido, embora o
sistema de ponderação da vegetação arbórea e arbustiva do GSF seja mais maleável, o mesmo faz exigências
pontuais. Outra ressalva é que no método SGF, são dados pontos extras para certas condições que não estão
sendo consideradas no presente estudo, por exemplo, parte da cobertura arbórea poderia ser inserida no recuo
frontal, acrescentando pontos extras.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destaca-se que a grande vantagem dos índices verdes é o estabelecimento de um padrão mínimo de qualidade
ambiental por meio de uma metodologia simples. Diferente do método Biotope Area Factor - que deu origem
aos índices verdes, aqueles que consideram a vegetação de porte arbóreo e arbustivo no sistema de pontuação,
como o Green Space Factor (GSF) e o Seattle Green Factor (SGF) têm a vantagem de agregar pontos extras,
já que diferentes categorias pontuam para uma mesma área intralote, isto é, é considerada a superfície da área
gramada, bem como a quantidade de cobertura arbórea nela inserida.
Neste estudo, foi observado que, apenas com a estratégia de inserção de vegetação arbórea, uma grande
quantidade de árvores seria necessária para se chegar ao alvo de 0,6, valor fixo e preestabelecido.
Conceitualmente, ambos os métodos foram inspirados no mesmo indicador, porém, para as zonas residenciais
estudadas (tendo como base o lote mínimo), a quantidade de indivíduos arbóreos necessária em cada
metodologia diverge significativamente. Comparado ao GSF, no método SGF são necessárias cerca de 150% a
mais de árvores no interior do lote; sendo, na prática, inviável atingir o valor alvo apenas com tal estratégia.
Fica evidente, portanto, a importância e necessidade do uso de estratégias combinadas, por exemplo, o uso de
telhado verde e aumento das superfícies permeáveis / áreas gramadas. Em avaliação feita pela prefeitura de
Seattle foi observado que na primeira geração de projetos pós-implementação do SGF, 75% deles incluíram
paredes verdes, 50% telhados verdes, 50% pavimento permeável, e cada projeto tinha pelo menos um dos três
elementos (AMERICAN..., 2010).
Considerando o GSF, ressalta-se que, mesmo com uma exigência menor na quantidade de árvores
necessárias, ainda assim seria inviável apenas o uso de vegetação arbórea para que o valor alvo seja atingido.
Em uma próxima etapa da pesquisa, está prevista a inclusão de outros índices verdes, bem como de
outras categorias de usos. No caso da cidade de Curitiba, destaca-se que, a aplicação na legislação de uso do
solo, de um método semelhante aos estudados, poderia minorar problemas de má concentração das áreas
verdes na cidade. Destaca-se que o uso de índices verdes como instrumento de planejamento urbano das
cidades tem impacto direto no equilíbrio ambiental das mesmas.
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RESUMO

A verticalização urbana impacta diretamente no padrão de circulação dos ventos. Por meio de um estudo de
caso de uma das primeiras edificações residenciais multifamiliaresem altura, em Fortaleza, Ceará, construída
na década de 80 e reformada pouco depois de sua inauguração, o artigo descreve os efeitos de adensamento
vertical no padrão de circulação de ar dentro de uma unidade habitacional. Também analisa os efeitos do
fechamento da varanda do apartamento com esquadrias de vidro, tal reforma atendendo pedidos dos próprios
usuários, logo após a inauguração do edifício, uma vez que os fortes ventos incomodavam o bem-estar
dentro dos apartamentos. São estabelecidos cenários para descrever a evolução do prédio, bem como lançada
a hipótese que atualmente, devido à verticalização do entorno, seja possível retornar à proposta arquitetônica
original, sem o fechamento de vidro da varanda. Para tanto, os cenários caracterizam modelos utilizados em
simulações computacionais de dinâmica dos fluidos (CFD). Os cenários são simulados e comentados, no
qual a intensidade da velocidade do ar é discutida em função do ambiente construído.Conclui-se que a
verticalização afetou sobremaneira a ventilação dentro do apartamento, diminuindo os fluxos de ar, e que a
hipótese foi confirmada, já que a remoção do fechamento da varanda aumentou a velocidade dos ventos.
Ainda, estabelece a importância da realização de análises de ventilação em processo de projeto,
principalmente em tipologias verticais.
Palavras-chave: ventilação natural, edifício residencial, simulação computacional.

ABSTRACT

This papers describes the relationship betweencities' urban airflow pattern and urban verticalization by
analyzing its links with indoor airflow speed through the case study of an early residential highrise building
in Fortaleza, Ceará. Built on the 80's, users started to request refurbishments soon after its inauguration due
to frequent high-speed winds hitting the building.In order to correct this, sliding windows were added
through the entire varanda. Scenarios were established to describe the building's chronologic evolution,
including its urban context, as well as imagining a return to the original design in present day. To check wind
intensity's correlation with indoor airflow speed and urban verticalization, Computational Fluid Dynamics
(CFD) simulations were employed. In this case study it's clear that urban verticalization had a part in
decreasing indoor airflow speed. The hypothetical scenario was also confirmed, meaning that nowadays it is
possible to remove the sliding windows that were added, returning the building to its original design. Also,
the relevance of CFD applications to design processes towards vertical typologies is highlighted.
Keywords: natural ventilation, residential building, computer simulation.
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1. INTRO
ODUÇÃO
Em março de
d 1979, a Lei
L n 5.122 A instituiu a altura máx
xima de 12 pavimentos
p
nnos bairros da
d Aldeota e
Meireles (Z
Zonas de Altta Densidadee – ZR3) e 18
1 pavimento
os na orla daa Avenida B
Beira-mar dessencadeandoo
uma valorizzação imobiliária que muudou o perfill destes bairrros. Segundoo o Censo (IB
BGE, 1980), no início daa
década de 1980, 90% da populaçção de Forttaleza morav
va em casaas. No Censso de 1991 continua a
predominânncia de casass (89%), porrém os bairrros da Aldeo
ota, Meireless, Varjota, Fátima e Dio
onísio Torress
apresentam percentuais de apartameentos acima de
d 45%. No caso
c
do Meirreles a verticcalização ultrrapassa 65%
%
(BARROSO
O, 2015). Appós 38 anos da instituiçãão da lei quee permitiu a verticalizaçãão, as torres residenciaiss
verticais e isoladas no teerreno se tornnaram a ocuppação priorittária da área leste de Forttaleza.
O aum
mento da alttura dos edifíícios residennciais gerou uma
u maior exxposição à innsolação e aos ventos. O
impacto da velocidade dos ventos, nos pavimeentos mais alltos, em alguuns casos, fa
faz com que as varandass
sejam fechaadas por umaa segunda caamada de esqquadrias ou simplesmente
s
e sendo elim
minadas para aumentar ass
áreas dos apartamentoos. Além diisso as esquuadrias de madeira
m
usaadas nas déécadas anterriores foram
m
substituídass por esquaddrias de duaas folhas do tipo de corrrer, feitas dealumínio e vidro, cujas opções dee
fechamentoo não consideeram a necesssidade de coontrole da veentilação prooporcionadass pelo uso dee venezianass
móveis. Estes fatos têm
m provocadoo aumento do
d uso do condicionam
c
mento ambienntal passivo ativo, o arr
condicionaddo, e são quuestões instiggantes a sereem pesquisad
das de modoo a contribuiir para que a arquiteturaa
habitacional praticada na
n atualidade seja adaptadda ao melhorr aproveitamento das caraacterísticas da
d ventilaçãoo
de Fortalezaa.
Foi escolhido
e
o Edifício Venneza I (figuura 1), projettado pelos arquitetos
a
José Nasseer Hissa e Francisco
F
N
Nasser
Hissaa e construíído pela Coonstrutora
Veneza, do engenheiro Xisto Medeiiros, como objeto
o
da pessquisa por seer um dos
primeiros eddifícios consstruídos apóss a lei de 19779. O terreno
o tem uma loccalização
privilegiadaa na Aldeotaa, bairro nobbre de Fortaleeza, (figura 2) em um teerreno de
esquina com
m frente lestee e sul. A toorre possui 13 pavimento
os sendo o paavimento
por andar, com
tipo composto por um apartamento
a
c
área privativa de 2772,12 m ,
foi implantaada alinhadaa aos limitess do lote, coom os afastam
mentos impoostos por
lei. Em funnção da poucca largura daa dimensão leeste do terreeno, somentee as áreas
sociais – saala, varanda e gabinete – e a suíte do
d casal, esttão orientadaas para o
nascente, o setor íntim
mo foi orienttado para o norte; os seerviços para o oeste;
enquanto a circulação vertical
v
posiicionou-se aoo sul, isolan
ndo as visuais da rua
mais movim
mentada (figuura 3). As vaarandas e os elementos de
d fachada taais como
jardineiras, pestanas e brises criam
m um jogo de
d sombream
mento das facchadas e
Figura 1 – Fo
oto externa do
protegem ass esquadrias (em aluminiio e vidro) daa insolação.
edifício. Fonte: os autores
o

²

Suíte

Suííte

Suíte

Desp.
Serviço

Cozinha

Estar/Jantarr

Varanda

Quarto

Figura 2 – Localizaçãão do edifício
no seu eentorno. Fonte: Google Earth

Figura 3 – Planta baixa do
d edíficio. Esc. 1/250. Fonte: os autores

A venntilação no apartamento,
a
que penetraa principalmeente pela área social, tinhha intensas velocidades
v
à
época da innauguração do
d edifício em
e 1982, já que o seu entorno
e
urbaano era compposto princip
palmente dee
residências unifamiliarees com no máximo
m
doiis pavimento
os. Isto fez com que, eem 1985, o condomínioo
e
de
d vidro, altterando a ffachada orig
ginal, porém
m
autorizasse o fechamento da varaanda com esquadrias
justificado pelo
p necessiddade de um controle
c
maioor da ventilaação que entrra no apartam
mento.
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2. OBJETIVO
O intuito deste artigo é demonstrar a influência da verticalização do entorno e da colocação das esquadrias na
varanda no comportamento dos fluxos deventilação natural dentro do apartamento do edifício Veneza I.
Assume-se a hipótese de que, dadas as atuais condições do ambiente construído, seria possível retornar ao
projeto original, sem esquadrias adicionais. Pretende-se comprovar a hipótese por meio de simulações de
fluidodinâmica computacional (CFD, em inglês), identificando as variações das regiões que causem
desconforto ao usuário, devido aos fortes ventos, ao longo de diferentes cenários.

3. MÉTODO
Por meiodo paradigma das ciências do artificial, o presente artigo pretende descrever um problema
recorrente, adotando a indução como abordagem científica,de modo tal que, posteriormente, seja possível
prescrever soluções arquitetônicas que alcancem melhores resultados (DRESCH, 2015). Para tanto, utiliza
como métodos de pesquisa um estudo de caso com o uso de CFD (ComputationalFluid Dynamics ou
Dinâmica dos Fluidos Computacional), utilizando o software CFX(ANSYS, 2007) em diferentes cenários.

3.1. Definição e caracterização dos cenários
O estudo foca o edifício Veneza I em Fortaleza, analisando quatro cenários ao longo de sua existência. O
primeiro cenário (C1) definido é da sua inauguração, em 1982, em que o entorno construtivo era
primariamente horizontal, composto de casas. O segundo cenário (C2) data de 1985, quando foram instaladas
as esquadrias de vidro na varanda dos apartamentos devido ao alto fluxo de ventos, ainda com o entorno
horizontal. Já o terceiro cenário (C3) analisa o edifício atualmente, no ano de 2017, com o entorno
apresentando alta verticalização e as varandas com o fechamento de vidro. O quarto e último cenário (C4) de
simulação é o caso do edifício com o entorno atual, entretanto sem as esquadrias de vidro na varanda.
Para a correta caracterização do entorno nos cenários C1 e C2, foi realizada uma entrevista apoiada
pelo levantamento aerofotogramétrico de Fortaleza, que data de 1973 (figura 4). O entrevistado foi o eng.
Xisto Medeiros, construtor e morador do edifício desde sua inauguração.
Estimou-se que a maioria da ocupação do solo,à
época, é dado com casas inseridas no meio de lotes, com
uma taxa de ocupação que varia em geral entre 40% a 60%.
Tal situação foi confirmada em entrevista com o construtor,
afirmando que de 1982 a 1985 o entorno era composto
principalmente de casas de no máximo 2 pavimentos. Essa
configuração morfológica foi modelada de acordo com a
figura5.Já para a situação do entorno atual, é constatada a
intensa verticalização do ambiente urbano (figura 6).
Figura 4 – Levantamento aerofotogramétrico de
Fortaleza, com o edifício destacado em vermelho.
Fonte: Fortaleza (1973)

Figura 6 – Configuração morfológica da situação do entorno atual,
com o edifício de estudo destacado em vermelho.Fonte: adaptado
do Google Earth.
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Figura 5 – Modelo da configuração morfológica
adotado para as simulações dos cenários C1 e C2.
Fonte: os autores.

3

3.2. Análise da ventilação
A natureza dos modelos para simulação CFD requer dados sobre a velocidade e direção dos ventos. Para
obtê-los, foi utilizado um arquivo climático no formato TypicalMeteorologicalYear (TMY) gerado a partir
do projeto Solar and Wind Energy ResourceAssesment (SWERA) e disponibilizado pelo Departmentof
Energy (DoE). Por meio deleé possível obter os dados necessários dos ventos locais de Fortaleza para cada
hora de um ano construído a partir de meses típicos, escolhidos a partir da ponderação de uma coleção de
parâmetros climáticos (BARNABY, 2011).
Os dados climáticos revelam um clima quente e úmido que se mantêm relativamente constante ao
longo de todo ano, com grande insolação devido à proximidade com a linha do Equador. A ventilação natural
aparece como a principal estratégia passiva para alcançar o conforto térmico durante grande parte desse
período (Figura 7).

Figura 7- Diagrama bioclimático com os registros de Fortaleza dentro da área de conforto por ventilação natural, preenchida em
azul claro.Médias mensais mínimas e máximas destacadas em linhas vermelhas. Fonte: SWERA. Gráfico elaborado pelos autores

O padrão da ventilação natural em Fortaleza é caracterizado pela presença dos ventos alísios, com o
vetor predominante variando de sul a leste durante o raiar do dia, e realizando o movimento reverso à medida
em que chega a noite (figura 8).

Figura 8 - Rosa dos ventos informando a direção e velocidade dos ventos de Fortaleza durante um ano, por faixas de horário
diurno. À esquerda, 6-10h; ao centro, 12-14h; à direita, 14-18h. Fonte: SWERA. Gráfico elaborado pelos autores

A partir de visita ao local, entrevista com o construtor e morador eng. Xisto, foi possível constatar
que os ventos de direção leste, normalmente os mais velozes, têm dificuldade de penetrar o entorno urbano
adensado e atingir a edificação. Em contrapartida, constatou-se também que, devido à configuração
morfológica do entorno atual, os ventos provenientes de sudeste conseguem atingir o edifício em estudo,
fazendo com que o apartamento seja ventilado principalmente quando a ventilação vem desta direção.
De acordo com o relato na entrevista, a adição de esquadrias na fachada se deveu à impossibilidade
de utilizar a varanda devido aos fortes ventos que se faziam presentes à época de sua construção, o que
implicava desconforto dentro da unidade habitacional.Assim, para avaliar o desconforto causado pela
elevada velocidade do ar, a simulação trabalhou com os ventos sudeste durante o período diurno, por serem
frequentes, velozes e capazes de ainda hoje impactar substancialmente na ventilação dentro dos
apartamentosda edificação.
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Como discutido em Cóstola (2006), o valor de velocidade foi calculado mediante decomposição
vetorial, encontrando um valor de 5,02m/s que serviu de informação de entrada para a construção do perfil
de velocidade dos ventos. Para este estudo, foi utilizada a equação 1 a seguir (BRE, 1978):
V = Vm · k ·za

Equação 1

Onde:
V = velocidade média do vento à determinada altura (m/s)
Vm = velocidade média do vento na estação meteorológica registrada a 10m (m/s)
z = altura determinada (m)
k, a = coeficientes segundo a rugosidade da superfície do terreno
Para os cenários C1 (1982) e C2 (1985), tomando como base o levantamento aerofotogramétrico e a
entrevista com o morador local, foram utilizados coeficientes que descrevem campo abertos com obstáculos
espaçados, apresentando k = 0,52 e a = 0,20. Já para os cenários C3 e C4 (2017), foram utilizados os
coeficientes que descrevem área urbana, com k=0,35 e a =0,25. O parâmetro altura (Z) é automaticamente
calculado quando a equação 1 é inserida durante a etapa de configuração do domínio no software CFD.
Também foi levada em conta a importância dos efeitos da camada convectiva diurna sobre a
velocidade e turbulência dos ventos na camada limite planetária (CÓSTOLA, 2006). Uma análise gráfica
confirmou este efeito na velocidade dos ventos (figura 9), orientando o processamento dos dados a focar no
período diurno (6-18h).

Figura 9 - Plotagem da velocidade do ar ao longo de um ano em Fortaleza, em m/s, com destaque para o período diurno. Fonte:
SWERA. Gráfico elaborado pelos autores

Fundamentado na natureza do problema apresentado, em que havia intensos ventos à época da
construção do edifício, a velocidade do ar foi adotada como indicador de performance para os diferentes
cenários a serem simulados. Deste modo, a pesquisa não considerou outras variáveis, como temperatura do
ar, umidade ou turbulência, pois não afetam diretamente a sensação desconforto causado por fortes ventos,
dentro dos apartamentos.

3.3. Calibração de parâmetros para as simulações
Dentre as opções para mensuração da ventilação natural, incluindo a modelos multi-zonais de fluxo de ar, o
modelo de simulação por CFD foi escolhido por ser uma abordagem mais precisa e de custo baixo
(SREBRIC, 2011). Além disso, certos aspectos específicos podem ser negligenciados para reduzir a
quantidade de parâmetros envolvidos no processo de modo a simplificá-lo, já que dessa forma incorpora
menos variáveis mas preserva a performance geral da edificação (ETHERIDGE, 2012).
As simulações CFD foram realizadas de modo “desacoplado”, ou seja, foram separados os fluxos
externos na escala urbana e os fluxos internos do apartamento. Carrilho da Graça et al (2002) explica que
essa separação é possível caso a área total de aberturas for menor do que 20% da área fechada, que é o caso
deste estudo. Caso fosse adotada uma simulação integrada, o custo computacional necessário para o seu
processamento inviabilizaria a pesquisa, então, dada as limitações desta estratégia, a área de varanda foi
considerada como área externa, sendo modelada apenas na simulação de escala urbana. A transferência dos
dados de pressão das simulações em escala urbana para as simulações internas dos apartamentos se deu
assim como realizado por Leite (2015). Nas simulações em escala urbana, é realizada a coleta do valor de
pressão em pascal em cada ponto da fachada do edifício onde se localizam as esquadrias do apartamento. Em
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seguida, paara analisar as diferençaas de compoortamento daa ventilação dentro do apartamento
o nos quatroo
cenários, taiis valores dee pressão sãoo configuradoos, para cadaa abertura, coomo dados dee entrada dass simulaçõess
internas.
A distribuição
d
da pressão na fachadaa causada peelos ventos foi utilizado como crittério para a
definição doo cenário de pior caso a ser estudadoo com maiorr profundidadde. Seu valoor foi monito
orado atravéss
do coeficiennte de presssão, de natuureza adimennsional, que mede a inteensidade de atuação dass forças doss
ventos na produção da pressão
p
finall (LEITE, 20015). Nos qu
uatro cenários deste trabaalho foi escollhido o maiss
alto apartam
mento tipo para
p
a simulaação dos fluxxos internos, já que estaa unidade haabitacional ap
presentou oss
maiores vaalores de pressão
p
nas aberturas, e consequeentemente de
d
velocidade do ar.
A geometria
g
d
dos
modeloss foi gerada em softw
wares do tippo
Computer Aided
A
Desiggn (CAD) paara as posteriores simullações. Para o
entorno, foii realizada um
ma simplificcação do moddelo, de mod
do a facilitarr o
processo dee simulação e ao mesmo tempo não perder sua confiabilidad
c
de,
deste modoo arestas e faces dim
minutas com
m menos de
d 5m foraam
desconsiderradas (LEITE
E, 2010).Já o domínio fooi modelado com base nas
diretrizes dee Cóstola (20006), que deeve apresentaar pelo meno
os cinco vezees
a dimensão do maior elemento moddelado nas laaterais, alturaa e barlaventto, Figura 10 – Modelo do domínio
e pelo menoos quinze veezes a sotaveento, sendo considerado
c
como 500m a gerado. Fonte: Autores.
dimensão deste
d
maior elemento,
e
eqquivalente à dimensão da
d extensão de
d
cinco quadrras (figura 100).
Na escala urbaana, o edifício Veneza foi
f modelado
o com sua geometria exterior, incluindo a suaa
varanda e ass esquadrias de vidro quee a vedam noos cenários que
q a compunnham.Na figgura 11, vemo
os destacadoo
em vermelhho as esquaadrias em suua configuraação a mais aberta posssível, e que mesmo asssim cria um
m
fechamentoo de 50% da varanda, e deste
d
modo foram modeeladas para a posterior siimulação. As
A esquadriass
são composstas individuualmente poor duas folhaas de correrr e foram uttilizadas um
m total de 13
3 esquadriass
facetadas noo fechamentoo da varandaa (Figura 12)).Para o mod
delo do interior do apartam
mento, todass as janelas e
portas das áreas
á
de perm
manência prrolongada foram consideeradas abertaas, e foram cconsideradas fechadas ass
áreas de perrmanência traansitória: hall de elevadoor, banheiross e despensa.

Figura 11 -Plaanta com indicaação da posiçãoo das esquadriass do tipo
de correr, com
m duas folhas, innseridas nas vaarandas do edifício após
a reforma requuisitada pelos moradores.
m
Fonnte: os autores.

n varandas
Figura 12 - Fotografia da esquaadria instalada nas
o edifício Veneeza I. Fonte: os autores.
do

Com
m os domíniios modeladoos, são exportados em ACIS
A
(.sat) para serem suubmetidos àss simulaçõess
no softwaree CFX. Nestte programaa, devem serr seguidas ass etapas de geração de malha, CFX
X-Pre, CFX-Solver, e a visualizaçãoo dos resultaddos no móduuloCFX-Postt. O processoo de criação de malha prroduziu umaa
ma camada de células prrismáticas para a modelaagem corretaa da camadaa
malha desesstruturada asssociada a um
limite. Tenddo em vista as dificuldaades de simuulação devid
do à discrepâância de vollume entre as
a células daa
malha especcialmente em
m escala urbaana, o fator de
d crescimentto dos elemeentos foi defiinido em 110
0%.
Na etapa de CFX
X-Pre, são estabelecidas as condiçõees de contornno, onde caraacterísticas sãão atribuídass
d ventilaçãoo é definida como
c
inlet; a
às faces do modelo.Noss modelos daa situação urbbana, a face da entrada de
l
piso,, e faces dos edifícios com
mo paredes ((wall); e, porr fim, o topoo
face da saídda como outllet; as faces laterais,
do domínio como paredde livre de attrito (free-sliipwall). Noss modelos intternos dos appartamentos, as paredes,,
nings.
pisos e tetoss são definiddos como walll, e as janelaas como open

323

6

Duaarte (2015) e Srebric (2011) apontam
mpara a interd
dependência entre o edifício e o ambiiente urbano,,
mostrando que
q não há como
c
pensar o edifício foora do seu co
ontexto urbaano e climátiico. Deste modo,
m
para oss
cenários da década de 1980 e atual, o método dee modelagem
m do entorno deste trabalhho incorporou as quadrass
adjacentes à da edificaçãão, bem com
mo duas quaddras adicionaais a barlavennto, totalizanndo 25 quadraas.
Sim
mulações baseadas nas eqquações de Navier-Stoke
N
es foram utillizadas porm
meiodo métod
do Reynoldss
AveragedNavier-Stokess (RANS), mais
m
rápido, porém men
nos preciso(S
SREBRIC, 22011). O mo
odelo k-ε dee
turbulência foi empregaado, com a taaxa de turbullência sendo definida em
m 5% na inlett como nas openings.
o
Ass
simulações foram confiiguradas com
mo isotérmiccas e com a temperatura do ar em 25°C. Forças convectivass
não foram modeladas para
p
evitar problemas
p
coom convergêência, bem como
c
reduziindo a comp
plexidade daa
simulação (ETHERIDG
GE, 2012).
O critério
c
de coonvergência de
d resíduos foi
f definidoin
nicialmente em
e 10-5 mas aceitou-se o fechamentoo
-4
a 10 em alguns casos devido
d
a difficuldadesenccontradas. Nas
N simulaçõões externas de escala urrbana, foram
m
extraídos coomo resultaddo os valoress de pressão em cada abeertura do apaartamento, seeja porta ou janela.
j
Estess
valores foram, então, levados parra as simulaações internaas na escalaa do apartam
mento, paraa verificar o
comportameento e velociidade dos ventos dentro dos
d ambientees.

4. ANÁLISE DE RESULTADO
OS
Os resultaddos analisadoos foram os comportameentos da venttilação dentrro do apartam
mento estud
dado e foram
m
obtidos a partir
p
de sim
mulações CFD
D dos fluxos externos e internos paara cada cennário. Cada cenário tevee
resultados diferentes
d
devvido à modifficação do meio
m urbano do
d entorno e à presença oou não das esquadrias dee
vidro que reealizam o fechamento daa varanda, quue geram preessões difereentes em cadda abertura de entrada ouu
saída de venntos. A seguiir temos a annálise dos quuatro cenárioss.

4.1. Cenárrio C1 (19882) – inaugu
uração da edificação
e
A partir daa figura 13 a seguir, veemos o com
mportamento da ventilaçããodentro da unidade haabitacionalnoo
cenário C1, cujo modeloo utilizado paara a simulaçção CFD vem
mos na figuraa 14. Como constatado em
e entrevistaa
com o consstrutor do edifício, na época
é
da sua inauguraçãão havia um
m intenso fluuxo de ventto dentro doo
apartamentoo, garantido pela alta differença de pressão entre as aberturass de entrada e saída. Pellas aberturass
voltadas a sudeste,
s
o veento penetra a edificaçãoo, e sai pelas aberturas vooltadas a norrte e oeste, que
q possuem
m
uma pressãoo menor.
É possível
p
ver algumas zonnas com um
ma velocidad
de rápida de ventilação, de valores maiores
m
quee
3,50m/s, coomo na cozinnha do aparttamento. Áreeas com velo
ocidade do ar
a superior a 2,00m/s estão presentess
em grande parte na saala de estar,, jantar e coozinha. É im
mportante deemarcar a intensa preseença de taiss
velocidadess, pois segunndo Szokolaay (2004), ventos de atéé 2,00 m/s, em condições de ar sup
peraquecido,,
podem ser bem-vindoss. Entretantoo, velocidadees acima deste valor poode causar ddesconforto pela intensaa
presença dee vento, princcipalmente nas
n zonas do apartamento
o acima de 3,00 m/s.

Figurra 13 - Planta noo cenário C1 dee entorno poucoo adensado,
sem esquadrias.
e
Fonnte: os autores.
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Figura 14 - Im
magem da distriibuição
do Coeficientte de Pressão naa fachada
do modelo noo cenário C1. Fo
onte: os
autores.
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4.2. Cenárrio C2 (19885) – colocaação das esq
quadrias dee vidro
No caso doo cenário C22 (figura 15)), há um com
mportamento
o do vento parecido
p
com
m o cenário C1, com oss
principais fluxos
fl
de ar entrando
e
pelas aberturas a sudeste do
o apartamentto, e saindo ppelas aberturras a norte e
oeste. Entreetanto, houvve uma signiificativa dim
minuição da velocidade
v
n zonas dee alto fluxo. Regiões noo
nas
cenário C1 em que haviia velocidadee maior do que
q 4,00m/s, agora contaa com ventoss de cerca de 3,30m/s.Aoo
mesmo tem
mpo as velociidades acimaa de 2,00m/s ocorrem co
om menos frequência
f
aoo longo do apartamento,
a
,
comparado ao cenário C1.
C
Impportante desttacar que a diferença
d
enttre os cenáriios C1 e C2 se dá someente devido à adição dass
esquadrias de
d vidro quee fecham a varanda,
v
umaa vez que o entorno connstruído perm
maneceu inallterado, bem
m
como a equuação que regge a construçção da curvaa de perfil dee velocidadee do vento. O conjunto de
d esquadriass
foi considerrada o mais aberto
a
possívvel para a enttrada de ventto dentro de suas limitações, como po
ode ser vistoo
na figura 155. Como a essquadria da varanda
v
é com
mposta por duas
d
folhas de
d correr de vvidro, poden
ndo abrir em,,
no máximoo, 50% do vão, denota que
q mesmo assim é geraado um obsttáculo ao veento suficien
nte para estaa
diminuição na velocidadde verificadaa no cenário C2. A presença desta esqquadria tambbém significaa uma maiorr
capacidade de adaptaçãão dos usuárrios do aparttamento, pod
dendo fechá--la o tanto qquanto necesssário para a
obtenção dee uma velociddade de ventto confortáveel.

Figuraa 15 - Planta no cenário C2 de entorno pouco adensado,
com esquadrias preseentes. Fonte: os autores.

Figura 16 - Im
magem da distrib
buição do
Coeficiente dee Pressão na facchada do
modelo no cennário C2. Fonte: os autores.

4.3. Cenárrio C3 (2017) – situaçãão atual, coom esquadrrias
Na situaçãoo atual, foi modelado
m
o entorno
e
de acordo com o que existe atualmente, de um ambiiente urbanoo
adensado e verticalizaddo (figura 17). Os valoores mensuraados do coeeficiente de pressão na fachada sãoo
reduzidos drasticamente
d
e, e percebe--se uma clarra alteração no
n seu padrãão de distribbuição. Como
o no cenárioo
C2, as esqquadrias da varanda tam
mbém foram
m considerad
das abertas o máximo ppossível. O resultado é
visualizado na figura 155 e demonstrra uma grannde diminuiçãão,em todo o apartamennto, do fluxo de ar, ao see
comparar coom o cenárioo C2. Áreas onde, no cennário C2 tinh
ham velocidaade de cercaa de 3,00 m/ss, no cenárioo
C3 tais veloocidades nãoo passam de 1,00 m/s. Tais
T alteraçõeessão percebbidas principaalmente na cozinha
c
e naa
sala do aparrtamento.
Ainnda, não é mais
m
possívell ver zonas em que a veelocidade exxceda 2,00 m
m/s, já que a velocidadee
máxima noo apartamennto é de cerrca de 1,100 m/s na saala, denotanddo que atuaalmente é in
nexistente a
preocupaçãoo com ventos com grrande intenssidade. Essaa diminuiçãoo, causada pela alteraçção entornoo
construtivo,, demonstra a sua influêência na venntilação interrna do apartaamento, moddificando o potencial
p
dee
conforto pela ventilaçãoo.
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Figgura 17 - Plantaa no cenário C3 de entorno já adensado,
a
com
m esquadrias prresentes. Fonte:: os autores.

4.4. Cenárrio C4 (2017) – entorn
no atual e sem esquad
drias

Figura 18 - IImagem da disttribuição
do Coeficiennte de Pressão na
n fachada
do modelo nno cenário C3. Fonte:
F
os
autores.

O cenário C4
C busca invvestigar o paadrão da venntilação denttro do apartaamento conssiderando qu
ue o edifício,,
dentro do coontexto urbaano atual, nãoo tenha maiss as esquadriaas da varandda. Analisanddo tal situaçãão a partir daa
figura 19, é possível verr a influênciaa que a preseença das esquadrias de vidro, mesmoo completameente abertas,,
geram na veentilação inteerna do aparttamento.
Nesste cenário sem
s
as esquuadrias (fig 18), ocorreu
u um aumennto visível nna ventilação dentro doo
apartamentoo, devido aoo aumento de
d pressão naas aberturas de entrada. Tal aumentto da ventilaação ocorreuu
principalmeente na sala e cozinha, onde velociidades que chegavam
c
a um máximoo de 1,10 m/s
m agora see
encontram na
n ordem de 1,40 m/s.

Figura 19 - Plannta no cenário C4
F
C de entorno jáá adensado,
seem esquadrias. Fonte: os autorres.

magem da distrribuição do
Figura 20 - Im
Coeficiente dde Pressão na faachada do
modelo no ceenário C3. Fontte: os
autores.

5. CONCL
LUSÕES
A partir da análise dos resultados obbtidos, é posssível ver co
omo os padrõões de ventilação de um apartamentoo
do Edifício Veneza I, em
m Fortaleza, foram alteraados devido às
à modificaçções do entorrnoconstruídoe da adiçãoo
de esquadriias de vidro como fechaamento da varanda.
v
Ao comparar oss cenários C
C1 e C2, vem
mos como a
colocação das
d esquadriias foi impoortante para o conforto dos
d usuárioss dos apartam
mentos, à ép
poca de suaa
construção, confirmanddo as informaações dadas pelo eng. Xisto
X
Medeirros.Entretanto, é importaante destacarr
que, segundo Villas Boas
B
(1983), a massa construída da
d cidade modifica
m
sobbremaneira a forma dee
deslocamennto do ar. Asssim, analisaando o caso do cenário C3
C e comparrando ao C22, é possível ver como o
entorno quee se verticalizzou ao longoo do tempo im
mpactou direetamente o veento presentee dentro do apartamento.
a
A presente
p
pesqquisa analisoou somente a direção dee ventilação sudeste paraa a cidade de
d Fortaleza,,
pois foi verrificado que é a direçãoo predominannte em que os ventos peenetram o appartamento. No entanto,,
mesmo senndo a princippal direção, é possível ver com a análise do cenário C3,, que atualm
mente poucaa
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ventilação penetra os ambientes de permanência prolongada, principalmente comparado aos cenários da
década de 1980. Em contrapartida, ao se comparar os cenários C3 e C4, vemos que há uma influência
significativa da presença das esquadrias, indicando que, devido ao adensamento ao longo dos anos,
atualmente não há necessidade da presença de tais obstáculos ao vento.
As alterações entre os cenários simulados, principalmente as grandes diminuições de ventos entre C2
e C3, apontam a necessidade de analisar e projetar edificações com a preocupação e consideração do entorno
e de elementos da própria edificação que podem influenciar a ventilação dentro dos apartamentos. Tal
necessidade de análise da ventilação é ainda mais importante em uma cidade de clima quente e úmido, como
é o caso de Fortaleza, em que a ventilação se caracteriza como uma das mais importantes estratégias
bioclimáticas.
Apesar de não estarem disponíveis à época do projeto e construção do Veneza I, ferramentas de
simulação computacional de dinâmica dos fluídos podem e devem ser aplicadas durante o processo de
projeto, especialmente quando se depende tanto da ventilação natural, sobretudo em tipologias verticais, pois
estas estão sujeitas ao perfil de velocidade dos ventos. Critérios de conforto ambiental também devem ser
enfatizados como essenciais para um bom projeto, pois percebe-se que a ventilação excessiva pode acarretar
em reformas. Ao projetar uma nova edificação, deve-se ter em mente uma expectativa do tempo de
permanência da construção, e como o seu entorno pode ser alterado. Por isso,recomenda-se simular cenários
de ocupação para avaliar rapidamente as transformações que o entorno pode causar à qualidade ambiental.
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RESUMO
A presença dos corpos d’águas e a topografia constituem aspectos proeminentes no comportamento climático de áreas
urbanas, sejam em escalas meso ou microclimáticas e em áreas litorâneas ou continentais. Nesse sentido, o trabalho teve
como objetivo analisar microclimas urbanos no centro histórico de Marechal Deo doro, localizado às margens da laguna
Manguaba, na região metropolitana de Maceió-AL. Para tanto, os procedimentos metodológicos adotados iniciaram
com o levantamento das características geourbanas e geoambientais locais , seguido do recorte da área de estudo e
demarcação dos sete pontos amostrais ao longo de um transecto delimitado no sentido Oeste-Leste, com ponto inicial
no riacho da Estiva (PM1) e ponto final na orla lagunar (PM7). Dessa forma, foi possível obter pontos localizados em
diferentes cotas altimétricas, considerando o perfil topográfico local, e em diferentes distâncias em relação ao corpo
d’água. Definidos os pontos móveis, foram realizadas campanhas para registro de dados climáticos – temperatura do ar,
umidade relativa do ar e velocidade do vento –, em nove dias consecutivos, com condição de céu claro e ar calmo. Os
registros de umidade relativa do ar foram convertidos em umidades absolutas para melhor análise do comportamento
higrométrico. Os dados foram tabulados, normalizados e analisados estatisticamente por meio de análise por
agrupamento. Os resultados obtidos mostraram a influência direta das massas d’água e do relevo no comportamento da
temperatura do ar e da umidade absoluta do ar.
Palavras-chave: Clima urbano, caracterização microclimática, estatística.

ABSTRACT
The presence of water bodies and topography are prominent aspects in the climatic behavior of urban areas, be they in
meso and microclimatic scales, in coastal and continental areas. The study aimed to analyze urban microclimates in the
historic center of Marechal Deodoro, located on the banks of the Manguaba lagoon in the metropolitan region of
Maceió-AL. In order to do so, the methodological procedures adopted began with a survey of the geological and
geoenvironmental characteristics of the municipality, followed by a cut -off of the study area and demarcation of the
seven sample points along a transect delimited in the West-East direction, Estiva (PM1) to lagoon border (PM7). In this
way, it was possible to obtain points located in different altimetric heights, considering the local topographic profile,
and at different distances in relation to the water body. Once the moving points had been define d, campaigns were
carried out to record climatic data - air temperature, relative air humidity and wind speed - on nine consecutive days,
with clear sky and calm air conditions. Relative humidity was converted to absolute humidity for a better analysis of the
hygrometric behavior. The data were tabulated, standardized and inserted in the Statistical Program 7, which provided
the generation of similarity and dissimilarity graphs between the points, allowing cluster analysis. The results obtained
showed the direct influence of the water bodies and the relief in the behavior of the temperature and the absolute
humidity of the air.
Keywords: Urban climate, microclimat ic characterization, statistics.
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1. INTRODUÇÃO

Os estudos relacionados à Climatologia destacam-se por sua importância em descrever os fenômenos
naturais e sociais, contribuindo para melhor compreensão da interação homem e natureza. Os efeitos das
ações antrópicas sobre o clima é notado, especialmente, onde a interferência na paisagem é marcante, c omo
no processo de urbanização de cidades. A modificação das condições iniciais do clima resultante da
modificação da paisagem dá origem ao “clima urbano”, definido por Oke (1996) como a modificação
substancial de um clima local como resultado do meio ambiente construído.
Os estudos de clima urbano tem se destacado por buscar compreender os processos de interação da
atmosfera com o sistema antrópico, com vistas a auxiliar nas tomadas de decisões que permitam o uso
adequado dos recursos climáticos na promoção de ambientes construídos que promovam o bem-estar da
população que reside em área urbana.
O contínuo processo de transformação do espaço construído caracterizado pelo crescimento da
malha urbana e adensamento das cidades, especialmente nos moldes adotados nos países em
desenvolvimento, nas últimas décadas, tem assumido caráter predatório dos recursos naturais,
comprometendo, assim, a qualidade do ambiente urbano, no qual também inclui as questões de ordem
climáticas. Nesse sentido, Moura e Zanella (2013) destacaram que o planejamento urbano é o fator chave
para reduzir os impactos e potencializar os aspectos positivos das alterações climáticas urbanas. Assim, os
problemas relacionados as transformações do ambiente na cidade vem sendo tema de diversos estudos ao
longo os anos, nas mais diversas áreas de conhecimento.
O município de Marechal Deodoro surgiu às margens da laguna Manguaba, estimulado no passado
pela economia canavieira – hoje influenciado pela capital alagoana, além de estar na rota do turismo e lazer.
O estudo do clima urbano em Marechal Deodoro faz-se necessário frente ao déficit de informações
climáticas na área, a qual se expande rapidamente em direção ao litoral sul por meio de novos loteamentos
residenciais, condomínios fechados de veraneio e estabelecimentos comerciais diversos. Assim, torna-se
importante reunir informações concretas sobre as características microclimáticas locais e avaliar o
desempenho higrotérmico no núcleo urbano do município.
A presente investigação partiu da hipótese que o comportamento higrotérmico, em escala de
abordagem microclimática, no centro histórico de Marechal Deodoro, é fortemente condicionado pela
presença marcante da Laguna Manguaba e pela topografia peculiar, cuja influência prevalesce em relação a
outras variáveis do ambiente construído, como uso e ocupação do solo.

2. OBJETIVO
A pesquisa teve com objetivo analisar a influência da Laguna Manguaba e da topografia na conformação do
comportamento higrotérmico no centro histórico de Marechal Deodoro/AL, através da análise de
agrupamento dos dados climáticos monitorados.

3. MÉTODO
3.1. Localização e caracterização da área de estudo
Considerando, a regionalização político-administrativa do Estado de Alagoas, Marechal Deodoro encontra-se
na mesorregião do Leste Alagoano, no Litoral Central, assim como na microrregião geográfica de Maceió,
sob as coordenadas geográficas 09º 42’ 36’’ latitude sul e 35º 53’ 42’’ longitude oeste, e compreende uma
área de aproximadamente 363,3 km2 , situando-se a 28 km da capital alagoana. Observe a figura 1, a
localização do município de Marechal Deodoro, conforme mapeamento de Correia (2003, p. 28).

Figura 1: Mapa da geral da zona costeira do Estado de Alagoas e Mapa do litoral central do Estado de Alagoas.
Fonte: Correia (2003)
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A área urbana situa-se na parte central de Marechal Deodoro, margeada pela laguna Manguaba e
seus canais, com altitude abaixo do 100 metros sob o nível do mar. Devido as suas características litorâneas e
proximidade com a capital alagoana, o município recebe intenso fluxo de turistas durante todo o ano, além de
abrigar moradores que desenvolvem suas atividades laborais em Maceió.
De acordo com os dados de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, o
município de Marechal Deodoro possuía uma população de 45.977 habitantes, dentre quais 43.393 residiam
na sede do município, resultando em uma taxa de urbanização de 94,38%, enquanto a área rural possuía
2.585 habitantes, um percentual de 5,62%. Entretanto, segundo os prognósticos do IBGE, estimava-se que a
população de Marechal Deodoro em 2016 seria de 51.715 habitantes, demostrando crescimento populacional
ainda crescente.
Em relação às caracterísitcas climáticas, o município de Marechal Deodoro encontra-se na zona
climática intertropical de baixa latitude, forte incidência da radiação solar e grande influência da
maritimidade. Assim, apresenta um clima quente e úmido com duas estações do ano bem definidas: verão
com elevada temperatura do ar, cuja média é em torno de 27,9ºC, e o período mais quente ocorre nos meses
de outubro a março, com baixa pluviosidade; e inverno com temperaturas médias amenas e alta pluviosidade.

3.2. Procedimentos metodológicos
Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa experimental correspondeu a quatro etapas distintas.
A primeira etapa consistiu na caracterização física da área de estudo por meio de levantamento in loco e
documental referente às características geoambientais e geourbanas. A segunda etapa consistiu na definição
do recorte da área de estudo. Nesse momento, foi determinado o transecto e a localização dos pontos
amostrais de monitoramento. Por ser uma pesquisa de caráter experimental, a delimitação da área de estudo
foi alicerçada nos fatores condicionantes da topografia (altitude) e o corpo d’água (laguna Manguaba e
riacho da Estiva). Assim, para o recorte amostral escolhido, adotou-se metodologia proposta por Romero
(2001) para determinar os aspectos relevantes que caracterizam o centro histórico de Marechal Deodoro.
Dessa forma, determinou-se sete unidades amostrais para a realização das medições microclimáticas
móveis. Os pontos de coleta no perímetro urbano foram denominados Ponto Móvel 1 (PM1) ao Ponto Móvel
7 (PM7) distribuídos ao longo do transecto, no centro histórico de Marechal Deodoro.
A figura 2A mostra o perfil topográfico do centro histórico utilizado para a definição da área de
estudo, do percurso e dos pontos de monitoramento e a figura 2B mostra o percurso do transecto no centro
histórico com a marcação dos sete pontos amostrais.

(A)

(B)
Figura 2: (A) Perfil topográfico e (B) transecto da área escolhida do centro histórico de Marechal Deodoro.
Fonte: Adaptação de imagem aérea do Google Earth, 2015.

O Quadro 1 a seguir destaca as principais características dos pontos amostrais monitorados ao longo
do transecto no centro histórico de Marechal Deodoro/AL . A altimetria e as coordenadas geográficas foram
obtidas com auxílio de um Global Position System (GPS), da marca GARMIN®, modelo eTrex10.
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Q uadro 1: Q uadro-síntese com as principais características dos pontos amostrais monitorados.
PO NTO S
CARACTERISTICAS

P
M
1

P
M
2

P
M
3

P
M
4

P
M
5

P
M
6

P
M
7

Rua Padre Belarmino, ao
lado da ponte do riacho da
Estiva.

Rua General Hermes

Praça T enente Osman de
Carvalho, na bifurcação
das ruas Ladislau Neto e
Capitão Bernardino Souto.

Rua Ladislau Neto e o
Beco do Amparo.

Praça Pedro Paulino no
cruzamento das rua
Ladislau Neto e Barão de
Alagoas.

Cruzamento das ruas Melo
Moraes, Ladislau Neto e a
São Francisco.

Cruzamento da Avenida
Santa Maria Madalena e a
Rua São Francisco

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
ALTITUDE

DENSIDADE
CONSTRUTIVA

VEGETAÇÃO

9°43'13"S
35°54'3"O
5m

Baixa:
Ausência de
edificações de
ambos os
lados.

Existente:
Arbóreas,
arbustos e
herbáceas.

9°43'12"S
35°53'55"O
36m

9°43'7"S
35°53'48"O
38m

9°43'4"S
35°53'43"O
28m

Alta: Misto –
residências e
pequenos
comércios.

Alta: Misto –
residências,
comércios e
serviços e o
solo exposto
da praça.
Alta: Misto –
residências,
comércios e
serviços.

9°42'59"S
35°53'37"O
18m

Alta: Misto –
residências,
comércios e
serviços e o
solo exposto
da praça.

9°42'56"S
35°53'36"O
13m

Alta: Misto –
residências,
comércios e
serviços.

9°42'55"S
35°53'31"O
5m

Alta: Misto –
residências,
comércios e
serviços.

Existente:
Área verde
como
arbóreas do
lado direito
da rua.

Existente:
arbóreas de
grande
porte e
pequenas
áreas de
gramíneas.
Inexistente

Inexistente

Existente:
Arbóreas
na área
interna do
Convento
Sta. Maria
Madalena
Escassa:
Presença de
palmeiras
no passeio
da orla
lagunar.

TRÁFEGO DE
VEÍCULOS

Baixo

Médio

Médio

Médio

Médio

Intenso

Médio

PAVIMENTAÇÃO

Asfalto e solo nú:
com vias com
largura de 5,60m
e ausência de
calçadas.
Paralelepípedos e
asfalto com de
largura 5,30m e
as calçadas de
diferentes níveis
são de cimento.
Paralelepípedos
com uma largura
de 6m e as
calçadas de
diferentes níveis
são de cimento.
Paralelepípedos
com uma largura
de 6m e as
calçadas de
diferentes níveis
são de cimento.
Paralelepípedos
com uma largura
de 6m e as
calçadas de
diferentes níveis
são de cimento.

Paralelepípedos
com uma largura
de 6m e as
calçadas de
diferentes níveis
são de cimento.
Paralelepípedos
com uma largura
de 6m e as
calçadas de
diferentes níveis
são de cimento.

IMPERMEABILIZAÇÃO

Parcialmente
Impermeável

Impermeável

Parcialmente
Impermeável

Impermeável

Impermeável

Impermeável

Impermeável

A terceira etapa consistiu na obtenção de dados climáticos. Assim, para registro dos dados climáticos
foi usado termo-higro-anemômetro posicionados a uma altura de 1,10 m do solo, protegidos da radiação
solar direta por uma proteção de 80 x 80 cm, revestido de papel branco, conforme recomendação de Mayer e
Höpe (1987). Os registros foram tomados às 9h, 15h e 21h, seguindo o padrão da Organização Mundial de
Meteorologia (OMM). Ainda em campo, foram realizados registros fotográficos dos pontos de
monitoramento a partir de fotos panorâmicas (câmera do IPhone) e fotos do fator visível do céu pontos
(câmera digital com lente olho de peixe).
O monitoramento dos pontos amostrais ocorreu no período de 01 a 09 de setembro de 2015, durante
o período da primavera – estação seca, em condições de céu claro e ausência de precipitações. Inicialmente
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havia a proposta de correlacionar os dados tomados na pesquisa experimental com os dados registrados na
estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), adotada como estação de referência.
Entretanto, neste período houve problemas técnicos com a estação do INMET, impossibilitando a correlação
entre os dados.
A quarta etapa consistiu na tabulação e tratamento estatístico dos registros obtidos. Os dados foram
estruturados em função dos pontos, dias e horários das medições, possibilitando a confecção dos gráficos de
temperatura do ar e umidade absoluta do ar. Destaca-se que o tempo usado para percorrer de todo o transecto
foi, em média, de 30 minutos. Dessa forma, constatou-se não ser necessário a aplicação de correção dos
dados climáticos em relação ao tempo decorrido entre os pontos, haja vista a baixa amplitude térmica diária
local. Ainda nesta etapa foi realizada análise estatística por agrupamento dos dados com o auxílio do
software STATISTICA 7 (HILBE, 2007), gerando dendogramas que demonstram a similaridade e
dissimilaridade entre os pontos amostrais de monitoramento ao longo do transecto.

4. ANÁLISE DE ESTATÍSTICA NO PERÍODO DA PRIMAVERA
A análise estatística foi feita a partir de análise de agrupamento (AA), cujo objetivo é aproximar ao máximo
as similaridades entre os dados, com a formação de grupos, e distingui-los entre si (HAIR, 2005). A técnica
vem sendo aplicada em estudos climáticos, a exemplo dos trabalhos de Machado et al. (2010) que
empregaram a técnica estatística de análise multivariada de AA na determinação das regiões homogêneas de
temperaturas máximas e mínimas do ar e da precipitação no estado do Rio Grande do Sul; Franco (2010) que
utilizou a técnica de agrupamento para agrupar pontos de medidas de acordo com as variáveis ambientais:
temperatura do ar e umidade relativa do ar ao longo do transecto; Alves (2011) que aplicou a técnica de
agrupamento para analisar a caracterização microclimática do Campus de Cuiabá-MT em dois períodos:
chuvoso e seco, constatando comportamentos distintos da temperatura e umidade relativa do ar; e, Freitas et
al. (2013) que usaram a análise de agrupamento para identificar grupos homogêneos de índices climáticos no
estado da Paraíba.

4. 1. Análise do Agrupamento do período de 01 a 09/09/2015 às 9h - Temperatura do Ar
A tabela 1 apresenta dados padronizados das Temperaturas do ar, segundo as médias e desvios padrão dos
pontos monitorados ao longo do transecto às 9h, entre 01 e 09 de setembro de 2015.
Tabela 1 – Dados padronizados (médias e desvio padrão) da
Temperatura do ar, dos pontos monitorados ao longo do transecto
às 9h, entre 01 e 09/09/15.
PM2

PM3

PM4

PM5

PM6

PM7

Tmáx

29,9

29,9

30,3

31,6

29,6

31,9

29,0

Tmín

27,8

28,2

27,6

28,3

28,4

29,4

27,8

Amp. Té rm.

2,1

1,7

2,7

3,3

1,2

2,5

1,2

Mé dia

28,8

28,9

28,4

30,0

29,0

30,4

28,3

Me diana

28,9

28,6

28,1

29,6

28,9

30,4

28,2

D. Padrão

0,7

0,7

0,8

1,1

0,5

0,9

0,4

11
10
9
8
Linkage Distance

PM1

Tree Diagram for 7 Cases
Ward`s method
Euclidean distances

7
6
5
4
3
2
1

PM6

PM4

PM7

PM3

PM5

PM2

PM1

Gráfico 4 – Dendograma de similaridade da Temperatura do
ar, método de Ward entre 01 e 09/09/15 às 9h.

A partir do dendograma foi possível observar a aplicação de agrupamentos em função da
similaridade e a formação de dois grupos: no Grupo A estão agrupados os pontos que apresentaram as
temperaturas do ar mais elevadas, resultantes das características geourbanas; e o Grupo B, nos quais foram
agrupados os pontos com temperaturas do ar mais amenas.
O grupo A (PM6 e PM4) está localizado na região de maior concentração de área construída do
transecto, cujo o uso do solo é residencial e comercial. Ambos os pontos amostrais apresentam ausência de
áreas verdes no entorno, alta taxa de solo impermeável com pavimentação em pedra, intenso fluxo de
veículos e obstruções da ventilação pelas edificações. Dessa forma, a similaridade de suas características
geourbanas proporcionaram a formação de um grupo delimitado pela tendência de maior aquecimento do ar
ainda no período da manhã.
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O grupo B caracteriza-se por comportamento térmico com valores mais amenos que o grupo A e está
formado por 3 subgrupos, nos quais os pontos relacionados são: PM3 e PM7, PM5 e PM2, e PM1.
Observou-se que o primeiro subgrupo está localizado em cotas topográficas extremas – PM3 na cota
topográfica mais elevada do transecto, enquanto PM7 está na cota topográfica mais baixa, às margens da
laguna –, entretanto ambos os pontos apresentam características geourbanas semelhantes, o que explica a
formação desse subgrupo. Nestes pontos o uso do solo é predominantemente residencial e comercial, alta
taxa de impermeabilização do solo com alternância entre o revestimento de concreto no passeio público e
ruas pavimentadas com pedra, porém apresenta cânion urbano amplo com permeabilidade à ventilação.
O segundo subgrupo formado pelos pontos PM5 e PM2 localizam-se em áreas opostas em relação a
conformação do relevo, estando uma a barlavento (PM5) e outra a sotavento (PM2). A característica comum
em ambos é a generosa largura do cânion urbano em relação à altura das edificações circundantes, a qual
favorece a penetração dos ventos ao nível do pedestre. Essa característica justifica a pertinência de ambos os
pontos no grupo B, uma vez que ambas possuem alta taxa de impermeabilização do solo.
Por fim, o PM1 forma o terceiro subgrupo. Embora o comportamento térmico registrado neste ponto
seja estatisticamente semelhante aos pontos do subgrupo anterior, este se diferencia por possuir vegetação
arbórea, arbustivas e herbáceas no entorno, além da presença do corpo d’água (Riacho da Estiva).

4.2. Análise de Agrupamento do período de 01 a 09/09/2015 às 15h - Temperatura do Ar
A tabela 2, apresenta dados padronizados das Temperaturas do ar, segundo as médias e desvios padrão dos
pontos monitorados ao longo do transecto às 15h, entre 01 e 09 de setembro de 2015. O gráfico 5 mostra o
dendograma da temperatura do ar, onde os pontos de amostrais se agruparam em três grupos, através da
técnica aglomerativa de variância mínima ou método de Ward.
Tabela 2 – Dados padronizados (médias e desvio padrão) da
Temperatura do ar, dos pontos monitorados ao longo do transecto
às 15h, entre 01 e 09/09/15.
PM2

PM3

PM4

PM5

PM6

PM7

Tmáx

31,5

31,8

29,9

31,9

30,8

34,4

30,8

16
14
12
Linkage Distance

PM1

Tree Diagram for 7 Cases
Ward`s method
Euclidean distances

10

Tmín

29,2

27,9

27,4

29,5

28,3

30,2

28,7

Ampl. Térm.

2,3

3,9

2,5

2,4

2,5

4,2

2,1

Mé dia

30,2

29,6

29,1

31,1

29,5

32,0

29,7

Me diana

30,2

29,0

29,2

31,5

29,2

32,0

29,9

4

D. Padrão

0,7

1,4

0,8

0,9

0,9

1,1

0,8

2

8
6

0

PM6

PM4

PM5

PM3

PM2

PM7

PM1

Gráfico 5 – Dendograma de similaridade da Temperatura do
ar, método de Ward entre 01 e 09/09/15 às 15h.

A partir do dendograma foi possível observar a aplicação de agrupamentos em função da
similaridade e a formação de três grupos: Grupo A, agrupados por apresentarem as temperaturas do ar mais
elevadas; Grupo B, agrupados pelo comportamento térmico próximo à média; e o Grupo C, nos quais foram
agrupados os pontos com temperaturas do ar mais amenas. Observou-se, ainda, que a distância de corte foi
maior que a delimitada no período matutino, evidenciando maior discrepância entre os pontos monitorados e
maior facilidade na formação de grupos por similaridades no comportamento térmico, neste horário.
O Grupo A permaneceu análogo ao observado no período matutino, agrupados pelos pontos com
maior aquecimento, sendo estes PM6 e PM4, justificado pelas características urbanas já mencionadas.
Entretanto, o Grupo B, definido no período matutino, foi particionado em dois grupos. O PM2 foi agregado
ao subgrupo PM3 e PM5 formando um novo grupo, cuja similaridade está nas características geourbanas
peculiares que atenuam a elevação da temperatura do ar, como a presença da vegetação arbórea e a
configuração do tecido urbano que canalizam a ventilação provenientes da laguna, tornando estes pontos
permeáveis aos ventos.
Os pontos PM1 e PM7 configuraram um Grupo C independente, agregados pela similaridade de
tendência de menor aquecimento no período vespertino. Destaca-se que os pontos PM1 e PM7 localizam-se
nas extremidades do transecto, nas cotas topográficas mais baixas e às margens de corpos d’água (guardada
as dimensões desses corpos), sendo o PM1 às margens do riacho da Estiva e o PM7 às margens da Laguna
Manguaba.
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4.3. Análise de Agrupamento do período de 01 a 09/09/2015 às 21h - Temperatura do Ar
A tabela 3 apresenta dados padronizados segundo as médias e desvios padrão dos pontos monitorados ao
longo do transecto às 21h, entre 01 e 09 de setembro de 2015.
Tree Diagram for 7 Cases
Ward`s method
Euclidean distances

Tabela 3 – Dados padronizados (médias e desvio padrão) da
Temperatura do ar, dos pontos monitorados ao longo do transecto às
21h, entre 01 e 09/09/15.

10
9

PM2

PM3

PM4

PM5

PM6

PM7

Tmáx.

27,4

27,5

26,3

27,6

26,7

28,2

27,9

Tmín.

26,1

25,1

25,1

25,2

25,8

26,5

26,4

Ampl. Térm.

1,3

2,4

1,2

2,4

0,9

1,7

1,5

Mé dia

26,6

25,9

25,6

26,2

26,3

27,2

26,8

Me diana

26,4

25,6

25,5

25,9

26,2

27,1

26,7

D. Padrão

0,4

0,8

0,4

0,8

0,3

0,6

0,5

8
7
Linkage Distance

PM1

6
5
4
3
2
1
0

PM3

PM4

PM2

PM7

PM6

PM5

PM1

Gráfico 6 – Dendograma de similaridade da Temperatura do
ar, método de Ward entre 01 e 09/09/15 às 21h.

A partir do dendograma, observou-se que o agrupamento foi completamente distinto da observado
nos períodos matutino e vespertino, destacando que a configuração do campo térmico modifica-se no período
noturno. Observou-se, ainda, que a distância de corte (linkage distance) foi menor, evidenciando maior
similaridade entre os pontos monitorados e maior dificuldade na formação dos grupos.
O grupo A, formado pelos pontos PM2, PM3 e PM4, apresentam características urbanas distintas,
porém estão localizados nas cotas mais elevadas do relevo em análise. Esse fato sugere a influência do relevo
na definição do comportamento microclimático no período noturno nestes pontos.
O grupo B, formado pelo agrupamento dos pontos PM6 e PM7, destaca-se por apresentarem pontos
com temperaturas do ar elevadas do período noturno. Ressalta-se que ambos os pontos estão localizados
próximos à laguna Manguaba, sugerindo influência direta da laguna na definição desse grupo.
Por fim, o grupo C é formado pelos pontos PM1 e PM5, os quais possuem características geourbanas
distintas, possuindo similaridade apenas em relação ao elevado fator de visão de céu (FVC), o que pode
explicar a formação desse grupo.

4.4. Análise de Agrupamento do período de 01 a 09/09/2015 às 9h – Umidade Absoluta do Ar
A tabela 4 apresenta dados padronizados da Umidade absoluta do ar, segundo as médias e desvios padrão
dos pontos monitorados ao longo do transecto às 9h, entre 01 e 09 de setembro de 2015.
Tree Diagram for 7 Cases
Ward`s method
Euclidean distances
12

Tabela 4 – Dados padronizados (médias e desvio padrão) da
Umidade absoluta do ar, dos pontos monitorados ao longo do
transecto às 9h, entre 01 e 09/09/15.

10

PM2

PM3

PM4

PM5

PM6

PM7

UAbsmáx

20,61

21,31

20,24

22,32

20,99

24,47

24,78

UAbsmín

15,57

16,39

15,56

16,57

15,43

18,25

19,37

Mé dia

18,01

18,53

17,74

19,24

18,51

20,79

21,61

Me diana

18,33

19,22

17,84

19,32

19,31

20,35

21,81

D. Padrão

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,1

1,8

8
Linkage Distance

PM1

6

4

2

0

PM7

PM6

PM4

PM5

PM2

PM3

PM1

Gráfico 7 – Dendograma de similaridade da Umidade
absoluta do ar, método de Ward entre 01 e 09/09/15 às 9h.

O gráfico 7 mostra o dendograma da umidade absoluta do ar, onde os pontos de medição se
agruparam em dois grupos, por meio da técnica aglomerativa de variância mínima ou método de Ward,
usando a distância euclidiana e o critério de agrupamento hierárquico no qual a similaridade usada para
juntar agrupamentos é calculada como a soma de quadrados entre os dois agrupamentos somados sobre todas
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as variáveis, adotando-se a mesma metodologia usada para o agrupamento por similaridade nos valores de
temperatura do ar.
A partir do dendograma, observou-se que os pontos foram agrupados em dois grupos: o Grupo A,
formado pelos pontos PM6 e PM7, os quais apresentaram maior quantidade de vapor d’água no ar –
resultado que já era esperado, por ambos os pontos localizarem próximo à laguna Manguaba; o Grupo B,
formado pelos demais pontos analisados.
Necessário observar, ainda, a reduzida distância para formação dos agrupamentos por similaridades.
Essa fato indica forte semelhança estatística entre os valores de umidade registrados.

4.5. Análise de Agrupamento do período de 01 a 09/09/2015 às 15h – Umidade Absoluta do Ar
A tabela 5 apresenta dados padronizados da Umidade absoluta, segundo as médias e desvios padrão dos
pontos monitorados ao longo do transecto às 15h, entre 01 e 09 de setembro de 2015.
Tree Diagram for 7 Cases
Ward`s method
Euclidean distances
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Tabela 5 – Dados padronizados (médias e desvio padrão) da
Umidade absoluta do ar, dos pontos monitorados ao longo do
transecto às 15h, entre 01 e 09/09/15.
PM1

PM2

PM3

PM4

PM5

PM6

PM7

UAbsmáx

21,21

22,89

21,25

20,82

20,83

24,37

24,25

UAbsmín

17,20

16,81

17,05

19,44

16,96

20,19

19,79

Mé dia

19,48

19,15

18,49

20,07

19,35

21,63

21,96

Me diana

19,46

19,20

18,16

20,10

19,46

21,12

21,49

D. Padrão

1,3

2,0

1,4

0,5

1,3

1,5

1,5

Linkage Distance
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6

4

2
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PM7

PM6

PM3

PM2

PM5

PM4

PM1

Gráfico 8 – Dendograma de similaridade da Umidade
absoluta do ar, método de Ward entre 01 e 09/09/15 às 15h.

Os pontos foram agrupados em dois grupos: o Grupo A, ainda formado pelos pontos PM6 e PM7,
destacando-se novamente com os maiores valores de umidade absoluta e confirmando a influência da laguna
Manguaba; e o Grupo B formado pelos demais pontos amostrais, apresentando valores de umidade absoluta
menos elevados.
Destaca-se nos subgrupos do Grupo B, os pontos PM2 e PM3. Ambos são caracterizados pela
presença de áreas verdes, o que os distingue dos demais pontos do Grupo B, porém não suficientemente para
formação de um novo agrupamento, considerando o ponto de corte adotado.
4.6. Análise de Agrupamento do período de 01 a 09/09/2015 às 21h – Umidade Absoluta do Ar
A tabela 6 apresenta dados padronizados da umidade absoluta do ar, segundo as médias e desvios padrão dos
pontos monitorados ao longo do transecto às 21h, entre 01 e 09 de setembro de 2015.
Tree Diagram for 7 Cases
Ward`s method
Euclidean distances
6

Tabela 6 – Dados padronizados (médias e desvio padrão) da
Umidade absoluta do ar, dos pontos monitorados ao longo do
transecto às 21h, entre 01 e 09/09/15
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Gráfico 9 – Dendograma de similaridade da Umidade
absoluta ar, método de Ward entre 01 e 09/09/15 às 21h.
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O dendograma permitiu observar que, assim como ocorreu com a análise de similaridade a partir do
comportamento microclimático da temperatura do ar, no período noturno a conformação do campo
higrométrico é distinta dos períodos matutino e vespertino.
O Grupo A é formado pelos pontos PM2 e PM3, cujos comportamento higrométrico foram
estatisticamente distinto dos demais pontos amostrais, destacando-os com um Grupo. Ambos os pontos são
caracterizados pela presença de áreas verdes, o que justificaria seu agrupamento com relação à umidade
absoluta do ar. Porém, observou-se que o agrupamento deu-se justamente pelo inverso: apresentarem os
menores valores médios de umidade absoluta do ar. Esse fato sugere que o relevo teve maior influência no
comportamento higrométrico neste pontos, uma vez que os pontos PM2 e PM3 localizam-se nas cotas
topográficas mais elevadas do relevo em análise (36m e 38m, respectivamente).
O Grupo B, formado pelos pontos PM5 e PM4, caracteriza-se por valores medianos de umidade
absoluta do ar. Trata-se de ambientes com alta taxa de impermeabilização do solo compavimento em pedra,
ausência de vegetação arbórea e alta densidade de construção. Porém, localizam-se em área de barlavento, o
que sugere que a umidade do ar proveniente da laguna Manguaba seja carreada para estes pontos.
Por fim, o Grupo C, agora formado pelos pontos PM1, PM6 e PM7 apresentaram os maiores valores
de umidade absoluta do ar. Neste grupo, destaca-se o agrupamento do PM1, justificado também pela
proximidade de uma massa d’água (riacho da Estiva), além de localiza-se em uma área com conformação de
vale com pouca ventilação no período noturno, o que colaborou para maior concentração de vapor d’água no
ar, neste ponto.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo microclimático de uma fração urbana do centro histórico de Marechal Deodoro confirmou a
influência das características geourbanas (ocupação do solo) e geoambientais (corpos d’água e topografia) no
comportamento higrotérmico diário de diferentes microclimas ao longo do transecto delimitado.
Os resultados obtidos sugerem que os pontos PM4 e PM6 tendem a apresentar maior aquecimento
nos três períodos analisados, devido, especialmente, às suas características geourbanas. O ponto PM4,
localizado na rua Ladislau Neto, é caracterizado por cânion urbano estreito, cuja conformação do traçado
urbano impede a penetração dos ventos provenientes da laguna, de forma análoga ao ponto PM6, localizado
no cruzamento de três ruas, com alto fluxo de veículos de pequeno e grande porte. Embora muito próximo à
laguna, este ponto também não apresenta permeabilidade à ventilação devido à configuração do traçado
urbano. Essas características favoreceram a formação de um microclima aquecido, destacando, dessa forma,
a influência das características geourbanas no comportamento microclimático.
Por outro lado, as menores temperaturas do ar foram registradas nos pontos PM2 e PM3. Estes
pontos possuem características geourbanas similares, como: presença de vegetação arbórea, loc alização em
cotas topográficas elevadas e baixa densidade de construção. Esse resultado sugere que a presença da
vegetação, ao propiciar sombreamento, aliado à altitude que favorece à ventilação proveniente da laguna,
resultam em ambientes termicamente mais salubres.
Nesse processo de análise, verificou-se que maiores valores de umidade absoluta do ar apresentaramse nos pontos PM6 e PM7 e os menores ocorreram nos pontos PM3. Vale ressaltar que os resultados
mostram que, no período matutino e vespertino, os valores de umidade absoluta do ar não apresentam
diferenças significativas entre os pontos amostrais de monitoramento. No entanto, no período noturno a
umidade absoluta do ar manteve-se alta e linear em quase todos os pontos, com exceção do dia 04/09/2015.
Esse resultado justifica-se devido aos índices de umidade absoluta do ar que tentem a aumentar durante o
período noturno com a diminuição da temperatura do ar, consequentemente maior quantidade de vapor de
água na atmosfera. Foi registrada uma diferença de aproximadamente 5,94 g/m3 entre os pontos PM6
(próximo ao massa d’água) e os PM2/PM3 (as maiores altitudes e área residencial e comercial).
Por fim, constatou-se que o ponto PM7 e PM6 registraram os maiores valores de umidade absoluta,
sendo estes os pontos mais próximos da massa d’água, confirmando que a laguna Manguaba é um fator
condicionante importante para o local.
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RESUMEN

Los modelos de cálculo de carga térmica simplificados para climatización de edificios estiman la demanda
en función de un coeficiente global de pérdidas (G) y de los grados día (GD) de refrigeración o calefacción.
Los GD son calculados a partir de temperaturas promedio de las ciudades, publicadas por el Servicio
Meteorológico Nacional. Sin embargo distintas investigaciones han registrado que la ciudad afecta al clima
urbano con variaciones térmicas significativas debido a sus condiciones morfológicas y materiales
(artificiales y naturales). Este trabajo analiza las situaciones térmicas externas en distintas zonas
representativas de la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, para determinar
el grado en que modifican las condiciones de demanda de energía teórica urbana. Los resultados muestran
una sobrestimación de la demanda de energía en invierno y una subestimación en verano en varios mosaicos
urbanos, respecto del cálculo teórico, obteniéndose diferentes necesidades térmicas en la ciudad analizada.
Asimismo, se encontraron distribuciones térmicas diferenciadas entre invierno y verano.
Palavras-chave: condiciones térmicas urbanas, grados día calefacción y refrigeración, comportamiento
energético.

ABSTRACT

The simplified Heating, Ventilating and Air Conditioning models for buildings estimate the demand based
on a global loss coefficient (G) and the heating and cooling degree days (DD). The DD are calculated from
average temperatures of the cities, published by the National Weather Service. However different researches
have recorded that the city affects the urban climate with significant thermal variations due to its
morphological and material conditions (artificial and natural). This paper analyzes the external thermal
situations in different representative areas of the city of La Plata, capital of Buenos Aires Province,
Argentina, to determine the degree to which the conditions of urban theoretical energy demand change. The
results show an overestimation of the energy demand in winter and an underestimation in summer in several
urban mosaics, with respect to the theoretical calculation, obtaining different thermal needs in the analyzed
city. Also, different thermal distributions were found between winter and summer.
Keywords: Urban thermal conditions, heating and cooling degree days, energy performance.
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1. INTRODUCCIÓN
Los edificios consumen casi el 50% de la energía del mundo. Y gran parte de esa energía es demandada
durante la vida útil del edificio. En el caso de Argentina, el sector residencial consume aproximadamente el
27% de la energía total producida en el país lo que lleva a situaciones de competencia entre sectores, y en
particular con el sector industrial (22,5% del consumo total) que la requiere con fines productivos
(BALANCES ENERGÉTICOS, 2017).
Con el objetivo de reducir la demanda de energía del sector, diversas estrategias basadas en la
aplicación de medidas de eficiencia energética e incorporación de energías renovables en la ciudad, han sido
estudiadas. En este sentido, una de las claves en lo referido a reducir la demanda del sector residencial es
considerar estrategias que respondan a un criterio de intervención masiva sobre la ciudad y no de soluciones
parciales sobre edificios aislados. Por lo tanto, resulta necesario desarrollar modelos simplificados que
permitan estimar situaciones de base de demanda de energía y en función de ello estimar posibles ahorros en
función de las características edilicias de los sectores. En general los modelos de estimación se basan en el
cálculo de demanda y ahorro en edificios individuales. Pero muy pocos abordan la escala urbana, la cual se
presenta como un área de vacancia para las investigaciones.
A nivel internacional se han desarrollado algunos modelos de este tipo que tienen por objetivo
analizar la performance energética de sectores urbanos y ciudades, y permiten evaluar la aplicación de
estrategias de intervención para mejorar las condiciones actuales, reducir el consumo de energía y el impacto
ambiental. Entre ellos podemos mencionar: energy and environmental prediction model (EEP); LT model;
Ursos; SunTool; Climate Lite; GDR energy model; urban modeling interface; Urban Energy Building Index
(UEBI); entre otros (RODRIGUEZ ALVAREZ J., 2016). Estos modelos varían en función de su región de
desarrollo y de los parámetros de entrada, pero todos buscan simplificar las condiciones de los edificios,
sectores urbanos y ciudades para estimar la demanda de energía. Lo que se ha observado es que ninguno de
estos considera las diferentes condiciones térmicas externas de los sectores urbanos de análisis.
En Argentina, estimaciones sobre demanda de energía en edificios individuales pueden encontrarse
por ejemplo en las Normas Iram 11.605 y 11.659, en las cuales a modo general, se desarrollan modelos de
cálculo estacionario basados en la demanda de energía a partir de un Coeficiente Volumétrico de Pérdidas
(G). A partir de este coeficiente se calcula la demanda de energía para climatización considerando los grados
día de invierno y verano, calculados a partir de la recolección de datos meteorológicos que publica el
Servicio Meteorológico Nacional en cada ciudad donde cuenta con estaciones de medición.
En particular en el caso de estudio, el grupo de investigación de este trabajo ha desarrollado distintos
modelos en función de proyectos de investigación asociados (DISCOLI, 2012). Los últimos avances
alcanzaron el desarrollo de un modelo, que aborda la escala urbana, basado en el análisis de la potencialidad
energética de sectores urbanos denominados Mosaicos Urbanos. Se trabajó con distintos sectores donde se
han aplicado estimaciones de cálculo estacionarias y dinámicas, integrando sus resultados a la ciudad.
Hasta el momento y en función de los antecedentes estudiados, la definición conceptual de los
Mosaicos Urbanos profundizó sobre los aspectos morfológicos del entorno edilicio para su clasificación y
consideró como sus componentes a las unidades edilicias (el principal), el vacío urbano y la calle (VIEGAS
y SAN JUAN, 2012). En base a estas variables se determinaron patrones de aptitud energético-ambiental.
Como avance metodológico, surgió la necesidad de discriminar con mayor grado de especificidad
estos patrones, incorporando nuevas variables consideradas por otras investigaciones como significativas en
el comportamiento energético y en la determinación del potencial de la ciudad (CORREA, DE ROSA y
LESINO, 2008). Entre ellas podemos mencionar las variaciones en el clima urbano, los comportamientos del
usuario, las condiciones del área vegetada, entre otras.
Distintos investigadores han notado y analizado las diferencias térmicas que se presentan en distintas
áreas de las ciudades. Particularmente en la ciudad de La Plata se trabajó en un Atlas urbano ambiental el
cual permitió analizar el fenómeno de isla de calor urbana, a partir de medir temperaturas en un día de verano
en los corredores urbanos característicos que conectan la ciudad con la periferia noroeste (avenida 7) y
suroeste (avenida 44). Se midió la temperatura del aire y del pavimento. Si bien se registraron diferencias
térmicas en los sectores, no se observaron niveles térmicos que excedieran por tiempo prolongado los de
referencia. Se concluyó que la ciudad no presenta perfiles térmicos relacionados con el fenómeno de “isla de
calor” (DISCOLI, 2009), aunque sí se verificó la existencia de diferencias térmicas significativas con un
perfil diferente al mencionado. Por otro lado, en la ciudad de Mendoza, Correa, De Rosa y Lesino (2008),
notan que el efecto de la isla de calor urbana modifica los grados día de calefacción y refrigeración en
distintos puntos de la ciudad detectando casos donde las estimaciones de grados día de calefacción estaban
sobrestimadas en un 50%, mientras que las de refrigeración estaban subestimadas en un 9%. Asimismo se
observó en otras investigaciones en la provincia de Buenos Aires, que en el micro centro de la ciudad de
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Bahía Blanca, en el verano se produce lo que se conoce como “isla fría urbana” ya que hay menores grados
día de refrigeración que en el resto (TORRERO et. al., 2007).
En función de los antecedentes analizados se propone avanzar en la definición técnico-conceptual de
la metodología de “Mosaicos Urbanos” (MU), ya mencionada, integrando una nueva variable y su
comportamiento. En particular en este trabajo se avanza sobre las condiciones térmicas externas de las áreas
de la ciudad y su relación con el uso de la energía urbana.
El universo de análisis corresponde a ciudades de escala intermedia y específicamente, áreas urbanas
representativas del Gran La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, desagregado en áreas homogéneas
constituidas por mosaicos urbanos, perteneciente a la región bioclimática IIIb.

2. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO DE
LOS MOSAICOS URBANOS
La metodología se desarrolla en las siguientes etapas con el objetivo de determinar finalmente el potencial
energético de los distintos mosaicos: i. Análisis térmico de los Mosaicos Urbanos; ii. Cálculo de grados día
mensuales y comparación con los valores teóricos calculados con datos oficiales; iii. Estimación de la
demanda de energía teórica en función del comportamiento térmico cada mosaico.
A continuación se desarrollan los métodos e instrumentos de cada una de las etapas:
(i) El análisis térmico requirió de una auditoria térmica energética de once mosaicos urbanos de la
ciudad de La Plata, determinados como representativos de distintas condiciones urbanas de la ciudad. Para
ello se seleccionó una vivienda de cada Mosaico Urbano, en la cual se instalaron micro adquisidores de datos
tipo Hobo en el entorno externo de la vivienda, resguardados de la radiación solar. Además se constataron
los registros climáticos de la estación meteorológica Observatorio (O.A.L.P) y los registros históricos de la
estación meteorológica Aeropuerto, para luego ser contrastados con las mediciones experimentales. Se
registraron las condiciones de invierno y verano del año 2012.
(ii) A partir de los datos climáticos, se calcularon los grados día mensuales. Estos pueden calcularse
por un período específico (mes, año) a partir de datos climáticos oficiales. Para el cálculo de los grados día
en función de datos climáticos medios se utilizan las ecuaciones 1 y 2 de acuerdo a (CZAJKOWSKI, 2007):

GDcal  (Tbase  (T max  T min) / 2))  nº días  1

Ecuación 1

GDref  (T max med  Tbase) / 2)  nº días  1

Ecuación 2

Dónde:
Tbase [ºC]; temperatura de base (18°C en invierno; 23°C en verano);
Tmax [ºC]; temperatura máxima absoluta;
Tmin [ºC]; temperatura mínima absoluta;
Tmax med [ºC]: temperatura máxima media
Para el cálculo detallado de GD a partir de las mediciones realizadas en los mosaicos se requirieron
mediciones diarias de las temperaturas máxima y mínima absoluta del aire exterior (Tmax y Tmin) y una
“temperatura base” nominada por el usuario como una estimación de la temperatura del aire exterior en el
que no se requiere climatización artificial (DEGREE DAYS DIRECT LD., 2007; CZAJKOWSKI, 2007).
Las condicionantes de cálculo se ven en tabla 1.
Tabla 1- Cálculo de los grados día de calefacción diarios. Extraídas de: Degree Days Direct Ld., 2007.
Grados días de calefacción
Grados día de enfriamiento
Condición
Fórmula usada
Condición
Fórmula usada
Tmin>Tbase
Dh=0
Tmax<Tbase
Dc=0
(Tmax+Tmin)/2>Tbase Dh=(Tbase-Tmin)/4
(Tmax+Tmin)/2<Tbase
Dc=(Tmax-Tbase)/4
Tmax>=Tbase
Dh=((Tbase-Tmin)/2)-((Tmax-Tbase)/4)
Tmin<=Tbase
Dc=((Tmax-Tbase)/2)-((Tbase-Tmin)/4)
Tmax<Tbase
Dh=Tbase-((Tmax+Tmin)/2)
Tmin>Tbase
Dc=(Tmax+Tmin)/2-Tbas

Finalmente, a los efectos de interpretar los resultados y hacer un análisis más detallado, se realiza un
agrupamiento de los distintos puntos de medición en tres grupos según su afinidad en el comportamiento
térmico, utilizando la técnica de clustering de k-medias (PÉREZ LÓPEZ, 2004; CHEVEZ ET. AL., 2017).
Para realizar dicho agrupamiento se adopta una serie de 32 días (16 de verano y 16 de invierno), las cuales
presentan para cada día la temperatura mínima y máxima. Por ende, cada punto de medición cuenta con un
vector asociado de 64 valores, los cuales se agrupan entre sí en función de su similaridad.
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(iii) Se realiza para cada mosaico urbano un cálculo teórico basado en la morfología del sector y se
aplica la información térmica relevada en las auditorías para conocer su potencialidad energética real. Para
ello se calcula un coeficiente volumétrico de pérdidas por mosaico (GMu) en base a coeficientes de
transmitancia térmica (K) promedio del sector. Y a partir de éste y de los grados días de calefacción y
refrigeración promedio mensual se calcula la demanda de energía en base a 18°C para invierno y 23°C para
verano, a partir de la siguiente ecuación (3):

Q(kWh)  (T  GMu  GDmes  V )  1000

Ecuación 3

Dónde:
T: tiempo de calefacción en horas por día (24);
GMu: Coeficiente volumétrico de pérdidas de cada MU;
GDmes: grados día mensuales;
V: Volumen construido en el MU.
En el caso del verano, el cálculo de la carga térmica de refrigeración considera distintos aspectos como
son la carga por: conducción, ventilación, radiación solar y por fuentes internas. A los efectos del cálculo y
uso de los grados día de refrigeración, se considerará un cálculo análogo al de la carga térmica de invierno
para lograr estimar los ahorros potenciales de energía.
Para desarrollar estos cálculos es necesario conocer las características constructivas de los edificios
que se encuentran en cada MU. Como no se cuenta con un relevamiento de la envolvente de cada vivienda,
se utilizan los estándares estipulados por el censo nacional de población, hogares y viviendas. En el mismo
se describen la calidad de la envolvente edilicia en tres escalas, alta, media y baja. Es por eso que se decide
asignar valores promedio de envolvente del área de estudio para contrastar las condiciones de compacidad de
los distintos sectores. Se decide considerar que el 50% de las viviendas tiene una baja calidad de edificación
y el resto buena calidad. En consecuencia, se adoptan los valores promedios de transmitancia térmica
siguientes: i.Techos: 50% Cubierta asfáltica o membrana, baldosa o losa, pizarra o teja, chapa de metal,
chapa de fibrocemento, o plástico y otros, con cielorraso-K =1,22 y 50% Cubierta asfáltica o membrana,
baldosa o losa, pizarra o teja, y otros, sin cielorraso-K = 3,2- K medio= 2,21 W/m2 ºC; ii. Pisos: Cerámica/
cemento o ladrillo fijo. K medio= 1,57 W/m2 ºC; iii. Muros: 50% Ladrillo, piedra, bloque u hormigón,
adobe con revestimiento, madera-K =2,01 y 50% Ladrillo, piedra, bloque u hormigón, adobe sin
revestimiento, madera o chapa de metal, fibrocemento y otros- K medio=2,67. K medio= 2 W/m2 ºC. Con
respecto a las superficies vidriadas, son calculadas a partir de un relevamiento detallado de las tipologías
residenciales frecuentes del caso de estudio. Las tipologías presentaron las siguientes características: área
promedio en planta 92 m2 y área promedio de ventanas 14,2 m2, lo que da una relación entre la superficie de
ventanas y la superficie en planta del 15%. La mayoría de estas tipologías poseen ventanas de vidrio simple,
con una transmitancia térmica de 5,8 W/m2 º C (IAS-FIPE, 1987). Se calcula entonces un valor de GMu para
cada Mosaico y con él la demanda de energía para un mes.
3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS

3.1. Análisis de temperaturas externas de los Mosaicos Urbanos
La figura 1 muestra el mapa con la localización de los Mosaicos Urbanos y la volumetría de los mismos.
Éstos fueron distribuidos en las distintas zonas de la ciudad, intentando abarcar las diferentes
conformaciones morfológicas y urbanas más representativas, tanto del área del Casco Fundacional de la
Ciudad de La Plata, como de su periferia. Asimismo se muestran los resultados obtenidos de las temperaturas
registradas en junio/julio de 2012 (invierno) y en el mes de enero de 2012 (verano).
En la figura 1 se puede observar que hay amplias diferencias en los distintos sectores urbanos. Las
temperaturas medias de invierno oscilan entre 9,3°C y 14,3°C con lo cual se ven diferencias entre estos dos
casos extremos de 5°C. La temperatura promedio más baja corresponde a la periferia oeste del Gran La Plata,
y la más elevada a la zona central inserta en el Casco Urbano Fundacional. Más allá de estos promedios, se
pueden observar amplias diferencias en las temperaturas mínimas absolutas, ya que áreas de la periferia
norte, sur y oeste registran valores muy bajos cercanos a -1,5 °C, en relación a sectores centrales con 8,2°C
de temperatura mínima. En relación a estos datos, los mosaicos que presentan muy bajas temperaturas
mínimas, también registran temperaturas máximas mayores, con lo cual son sectores con mayor amplitud
térmica que el resto (ver 7. Los Hornos, 10.Villa Elisa, 11. Villa Elvira).
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Figura 1- Localización de los 11 mosaicos urbanos objeto de estudio (Ver nomenclatura en los gráficos). Registros de temperatura
obtenidos en cada mosaico urbano: temperaturas promedio, máximas medias y mínimas medias (gráfico de barras), máximas
absolutas y mínimas absolutas (puntos) de los meses de junio/julio (promedio) y enero de 2012.

Asimismo se observan variaciones en las temperaturas medias en verano que oscilan entre 24,3 y 27,6
°C (una diferencia de más de 3°C), el valor mínimo registrado en la periferia y el máximo en el casco urbano
de la ciudad. El análisis de las temperaturas mínimas y máximas medias muestra que hay sectores con
grandes amplitudes térmicas que responden a bajas temperaturas nocturnas y altas temperaturas diurnas.
Estos sectores se corresponden con Los Hornos, Villa Elisa y San Carlos que son áreas de los límites de la
ciudad, cercanas a áreas de campo, o más expuestas. En cambio en la zona centro se observan temperaturas
muy estables entre máximas y mínimas medias, lo cual puede explicarse por la mayor masa edilicia que
presenta, ocasionando un efecto de amortiguamiento térmico y acumulación de calor. Estas características
generan curvas donde las temperaturas mínimas suelen ser elevadas, mientras que las máximas atenúan sus
picos. Finalmente se observa cierta correlación en los dos períodos analizados ya que existe gran amplitud
térmica en áreas cercanas al ámbito rural y estabilidad térmica en zonas centrales más consolidadas.
En la tabla 2 se muestran los resultados de las temperaturas medias ordenadas de manera ascendente
para junio, junto con las temperaturas medias de enero, las características morfológicas de cada sector, tales
como la superficie del área seleccionada, la superficie ocupada, el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), la
superficie construida, la superficie utilizadas por el sector residencial y el Factor de Ocupación Total (FOT).
Las superficies fueron obtenidas por relevamiento de cada mosaico urbano a partir de trabajo de campo y de
relevamiento mediante imágenes de google earth.
Tabla 2- Relación de las temperaturas medias de 2012 y la conformación morfológica de los sectores urbanos ordenados de
menor a mayor temperatura para junio. Aclaración: (*) Falla en los equipos de medición en verano.
Mosaico Urbano
San Carlos- Periferia (pto 8)
Los Hornos- Periferia (pto7)
Villa Elisa- Periferia (pto 10)
Villa Elvira- Periferia (pto 11)
Casco-Circunvalación (pto 2)
Gonnet-Periferia (pto 6)
Tolosa- Periferia (pto9)
City Bell-periferia (pto 4)
City Bell-Centro (pto 5)
Casco- La Loma (pto1)

T° prom. T° prom.
junio
enero
2012
2012
9,3
9,7
10,0
11,0
11,2
11,4
12,5
12,6
12,9
14,3

24,3
25,4
25,8
25,5
26,8
26,0
26,4
- (*)
-(*)
27,6

Sup.de
terreno
(m2)

Sup.
ocupada de
suelo (m2)

Sup.
construida
total (m2)

Sup. construida
residencial (m2)

FOT

FOS

14.335
7.937
9.601
9.815
14.387
8.433
13.537
10.920
9.927
14.690

4.690
1.324
3.613
4.337
6.970
1.835
7.113
1.895
3.489
6.630

4.895
8.587
4.851
8.664
2.743
5.317
2.420
1.601
3.335
8.997

4.438
6.943
4.250
7.514
2.743
4.332
2.103
1.601
7.514
8.373

0,34
1,08
0,51
0,88
0,19
0,63
0,18
0,15
0,34
0,61

0,33
0,17
0,38
0,44
0,48
0,22
0,53
0,17
0,35
0,45

Si bien no se observa una relación directa entre el factor de ocupación del suelo (FOS) o factor de
ocupación total (FOT) y las temperaturas medias (se presupone que en invierno las áreas de menor
temperatura deberían tener menores valores de FOS y FOT y en verano las temperaturas deberían ser
mayores en áreas con mayor FOS y FOT). Lo que se puede verificar es que los sectores con menores
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temperaturas en invierno y mayor temperatura en verano (San Carlos, Los Hornos, Villa Elvira, Villa Elisa)
se localizan cercanos a áreas abiertas rurales (sector 7 y 8) o de bañados (10 y 11), y presentan menor
densidad edilicia. Mientras que los de mayores temperaturas en invierno se localizan en zonas mediterráneas
del área urbana (sectores 9, 4, 3, 5, 1) ya sea en el centro fundacional (Casco) o en nuevas centralidades (City
Bell, Tolosa, Gonnet). Podemos decir entonces que los coeficientes de FOS y FOT por sí solos no explican
las condiciones micro climáticas de los sectores urbanos, ya que la situación responde a una combinación de
factores tales como la incidencia de los vientos, vegetación, tipos de superficies absorbentes, morfología, etc.

3.2. Cálculo de grados día mensuales en los mosaicos urbanos
La tabla 3 muestra los valores de los grados día (GD) calculados para la estación meteorológica Observatorio
(O.A.L.P.) y Aeropuerto de La Plata (A.L.P.) a partir de las temperaturas medias del año 2012 y el cálculo
para la estación Aeropuerto de La Plata a partir de la serie histórica.
Tabla 3- Grados día de calefacción y refrigeración de acuerdo a los datos registrados de temperatura media y media máxima para el
año 2012 en el Observatorio Astronómico de La Plata, y secuencia de datos climáticos del SMN en la estación Aeropuerto La Plata.
Mes
número
de días
Enero
31
Febrero
28
31
Marzo
Abril
30
Mayo
31
Junio
30
Julio
31
Agosto
31
30
Septiembre
Octubre
31
Noviembre
30
Diciembre
31
GD cal
GD ref
Mes/Año

Registros Estación O.A.L.P.
(AÑO 2012)1
T med.
°C
24,2
23,6
20,5
16,5
15,3
10,4
7,9
12,3
14,1
16,9
20,8
23,2

T max.
Med. °C
29,7
30,4
25,4
20,4
15,7
14,3
13,6
18,0
17,8
20,9
25,2
29,8

GD
103
104
37
45
84
228
313
177
117
34
33
105
998
383

Registros estación meteorológica
A.L.P. (año 2012)2
T med.
°C
26,1
25,1
21,5
17,4
16,1
11,1
8,5
12,8
15
17,8
21,4
23,7

T max.
med. ºC
31,7
29,4
25,7
22,1
20,1
16,5
13,6
16,7
19,5
21,7
26,7
29

Registros estación meteorológica A.L.P.
(serie climática)4

GD

T med. °C

135
90
42
18
59
207
295
161
90
6
56
93
836
415

22,4
21,9
19,5
16
13
9,8
9,2
10,2
12,4
14,7
18,2
20,9

T
max. med.ºC
28,6
28,2
25,5
21,9
18,4
14,7
14,4
15,8
17,9
20,3
23,9
27

GD
87
73
39
60
155
246
273
242
168
102
14
62
1246
274

Se puede observar que se presentan grandes diferencias en la ciudad de La Plata entre las dos
localizaciones analizadas. Para el caso del invierno el (O.A.L.P.) presentó mayor cantidad de GD de
calefacción anual y menor cantidad de GD de refrigeración anual que la secuencia de datos climáticos
oficiales (A.L.P.). Posiblemente los registros de la estación meteorológica O.A.L.P., frente a la A.L.P, esté
influenciada por cuestiones propias de su entorno más protegido elevando la temperatura debido a la carga e
inercia térmica que proporciona la ciudad y el bosque de árboles en el que se inserta, así como también
puede haber sido un año en general más cálido. Sin embargo presentó un mes de julio más frío. Por lo tanto,
se considera entonces para el caso de invierno del año 2012 (año utilizado para el análisis detallado de GD),
una situación promedio de los meses de junio y julio de 270 GD; y para el caso de la estación A.L.P. 259 GD
promedio, dando cuenta a pesar de la diferencia, que los registros de ese período fueron similares.
Para el caso del verano, se puede observar que los registros de la serie climática de Aeropuerto son
mucho menores a los registrados en el año 2012 en el O.A.L.P. ya que los grados días de refrigeración fueron
274 y 383 respectivamente. Particularmente en el mes de enero (tomado como caso para realizar las
mediciones urbanas), en el 2012 fueron 135 mientras que en la serie fueron 87. Como conclusión, se observa
que el año 2012 fue un año más extremo, tanto en el verano como en el invierno. Esta consideración es
importante a la hora de obtener conclusiones respecto de los registros experimentales realizados.
Para realizar un análisis detallado de los GD en los distintos mosaicos de La Plata, se aplica la fórmula
enunciada en tabla 1. La figura 2 muestra los resultados obtenidos en todos los mosaicos urbanos de estudio.
En las condiciones del verano la situación cambia. Si bien existen diferencias entre los distintos puntos
de la ciudad, las mismas no son tan pronunciadas como en el invierno. Se observan registros más bajos
alrededor de los 100 grados días de refrigeración, y puntos más cálidos con registros máximos como el caso
del centro de la ciudad con 146 grados día, lo que representa una diferencia de aproximadamente 50%. Si
comparamos con los datos de la serie climática histórica que registra 87 grados día, podemos observar que
siempre los registros experimentales dieron mayor cantidad, con lo cual se estaría subestimando su
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incidencia en el confort térmico de cada sector urbano. Sin embargo, respecto del año 2012 en el
Observatorio se aprecia que siendo un año más cálido a nivel general con 103 grados día de refrigeración en
enero, los registros experimentales fueron mayores en tres puntos clave de la ciudad. Estos fueron: el centro
urbano (1. Casco La Loma, 146 GDref), y las periferias lindantes con áreas agrícolas o descampadas como
Los Hornos (131 GDref) y Villa Elisa (144 GDref). Con lo cual se puede concluir que los sectores
periféricos y del centro urbano pueden ser tomados como casos clave para tener en cuenta sus condiciones
térmicas externas diferenciadas y extremas, para ajustar el análisis energético teórico.

Figura 2- GD Reales. Invierno: se calculan 31 días, con T de base 18°C. Verano: se calculan 31 días, con T de base 23°C.
Aclaración: algunas estaciones de medición fallaron en verano, con lo cual figura un “0” en la medición.

Los registros de GD mensuales se pueden explicar con el nivel de consolidación urbana (figura 3). Los
menores requerimientos en GD de calefacción se detectaron en sectores de consolidación alta y media, los
cuales son sectores con una densidad habitacional y poblacional elevada. Luego, los requerimientos
intermedios de calefacción se encontraron en sectores de consolidación media donde la densidad de
viviendas por hectárea comienza a reducirse, al igual que la densidad poblacional, lo cual incrementa los
grados día al detectarse una menor proporción de espacios vacíos respecto de los ocupados (esto supone una
menor carga e inercia térmica de los materiales). Finalmente, los mayores valores de grados día responden a
sectores de consolidación media y baja reafirmándose las hipótesis previas en cuanto a las menores
densidades de vivienda y de personas. Son áreas dispersas y cubiertas con más vegetación (pisos absorbentes
y arboledas). En el caso del verano, los valores más altos de GD de refrigeración se registraron en áreas de
consolidación alta y baja, mientras que los valores intermedios se registraron en áreas de consolidación
media. Esta particularidad conlleva a analizar, posteriormente, las curvas de temperatura de verano de los
distintos sectores de la ciudad para intentar alcanzar un mayor grado de comprensión del fenómeno.

Figura 3- GD de invierno y nivel de consolidación urbana; GD de verano y nivel de consolidación urbana.
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Finalmente con respecto a la relación entre los valores de GD de calefacción y refrigeración obtenidos
en verano e invierno, se puede observar que sólo en el caso de una medición en el centro de la ciudad (punto
1.Casco La Loma) se registran valores altos de grados día tanto en invierno como en verano. En la búsqueda
de encontrar una correlación entre lo registrado en verano e invierno, se muestra la figura 4 donde se
zonifican a partir de una interpolación, los grados día calculados en las dos épocas del año. Lo que se
observa es que la distribución en invierno parece corresponderse con un área central fundacional y los
nuevos centros urbanos de alta consolidación, con menores grados días, y áreas periféricas dispersas con
mayores valores de grados día. La distribución en verano parece ser más compleja, ya que se observan tres
puntos más cálidos (mayores GDref) y entre ellos, espacios intersticiales más frescos con menores GD.

Figura 4- Zonificación de grados día de calefacción (izquierda) y refrigeración (derecha) de la ciudad de La Plata, Bs As, Argentina.

A partir del análisis surgido de la lectura de los mapas de la figura 4, se buscó agrupar entre sí a los
distintos sectores urbanos en función de su comportamiento de invierno y de verano, generando tres clases.
De esta manera se buscó analizar sectores urbanos similares y no casos puntuales. Para ello se realizó un
análisis de clusters (K-medias) con el software SPSS. El objetivo fue obtener valores más acertados a la hora
de considerar las diferencias térmicas externas en distintos puntos de la ciudad. Para ello sólo se utilizaron
las estaciones de medición donde se contaba con registros de verano e invierno y se excluyeron aquellos que
no presentaban ningún registro. Como resultado se obtuvieron tres grupos compuestos por distintos sectores,
y se creó una curva promedio de temperaturas que representara a cada uno de ellos (ver figura 5). En el
grupo 1 se separa el centro de la ciudad (sector 1), en el grupo 2 se encuentran áreas lindantes al casco
fundacional pero más dispersas, protegidas por el medio urbano (sectores 2, 6, 9 y 11); y en el grupo 3 se
encuentran los sectores del límite urbano lindantes con áreas rurales o de bañados (sectores 7, 8 y 10).

Figura 5. Curvas promedio de los agrupamientos detectados con la temperatura de una semana de invierno y verano y la
representación de áreas de disconfort térmico necesarias de cubrir a partir de una temperatura de base para cada estación (18°C
invierno; 23°C en verano).
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El análisis de curvas promedio de invierno muestra que los tres grupos son claramente
diferenciables, ya que se separan de manera más pronunciada a medida que las temperaturas son mínimas.
Las de verano permiten determinar por qué algunos sectores de la periferia que se suponen más frescos,
tienen la particularidad de que refrescan mucho en la noche pero también tienen temperaturas muy elevadas
en el día, o sea mayor amplitud térmica, con lo cual el cálculo de grados día de refrigeración da resultados
similares a otros lugares más estables. Este es el caso de áreas centrales, donde hay más estabilidad térmica
por la masa construida, donde las temperaturas son elevadas por la noche y también durante el día. Allí
también el cálculo de GD es alto. Entre estos dos casos extremos, se encuentra la mayoría de los puntos
urbanos medidos, con situaciones intermedias. En conclusión, se observa como el grupo 1 es el que tiene
temperaturas en general más estables que el resto en invierno y verano, mientras que los otros dos grupos
tienen amplitudes térmicas mayores.

3.3. Potencialidades de ahorro en función del clima externo de cada mosaico urbano
En esta instancia se desarrollan cálculos para conocer la potencialidad de ahorro energético de los distintos
sectores urbanos, con el fin de evaluar las diferencias de aplicar GD calculados (Reales) o GD teóricos.
La Tabla 4 muestra los cálculos de demanda teórica de energía para calefacción de un mes de invierno
y uno del verano. Se indican, la demanda teórica de energía en una situación promedio de GD del mes de
junio/julio y enero (estación meteorológica observatorio) y la demanda teórica de energía calculada a partir
de los GD obtenidos de las mediciones realizadas (GD Experimentales). Se identifican a qué categoría de
agrupamiento obtenido en la figura 5 corresponde cada localidad.

grupo

Tabla 4- Demanda de energía mensual en base a grados día mensuales teóricos a partir de la estación oficial (Observatorio La Plata)
y calculados a partir de las mediciones realizadas (experimentales).

G1
G2
G2
G2
G2
G2
G3
G3
G2
G3
G2

Línea Basenecesidad de
energía para
calefacción

01.Casco- La
Loma
02.CascoCircunvalación
03.Casco- Eje
fundacional
04.City Bellperiferia
05.City BellCentro
06.GonnetPeriferia
07.Los HornosPeriferia
08.San CarlosPeriferia
09.TolosaPeriferia
10.Villa ElisaPeriferia
11.Villa ElviraPeriferia

DATOS DE CÁLCULO
1. GDmes
2. GDmes
2. GDmes
teórico
experimental experimental
verano
invierno
verano

1. Consumo de energía GD TEORICO
kWh/mes
kWh/mes
kWh/m2/mes
kWh/m2/mes
netonetoINVIERNO
- VERANO
INVIERNO
VERANO

2. Consumo de energía GD EXPERIMENTAL
kWh/mes
kWh/mes
kWh/m2/mes
kWh/m2/mesnetonetoINVIERNO
VERANO
INVIERNO
VERANO

GMU

1. GDmes
teórico
invierno

2,0

270

103

131

146

325.715

38,9

124.254

14,8

158.394

18,9

176.127

21,0

2,2

270

103

208

106

326.756

43,5

124.651

16,6

251.723

33,5

128.869

17,2

1,4

270

103

208

106

302.988

27,7

115.584

10,6

233.413

21,4

119.495

10,9

1,9

270

103

208

106

107.999

51,4

41.200

19,6

83.199

39,6

42.594

20,3

2,6

270

103

208

106

154.381

50,5

58.893

19,3

118.930

38,9

60.886

19,9

2,1

270

103

208

106

122.229

44,6

46.628

17,0

94.162

34,3

48.206

17,6

2,4

270

103

251

123

81.993

51,2

31.279

19,5

76.223

47,6

37.275

23,3

2,0

270

103

251

123

214.777

49,6

81.933

18,9

199.663

46,1

97.640

22,5

1,7

270

103

208

106

323.123

46,5

123.265

17,8

248.924

35,9

127.436

18,4

2,2

270

103

251

123

195.093

45,9

74.425

17,5

181.365

42,7

88.692

20,9

2,3

270

103

208

106

204.251

46,0

77.918

17,6

157.349

35,5

80.554

18,2

Si analizamos la demanda de energía de invierno (Consumo de energía GD Teórico INVIERNO)
podemos observar que las áreas críticas donde los consumos son más elevados, son las que tienen menor
grado de compacidad o de tejido disperso, como City Bell, Los Hornos, San Carlos. Existen áreas de
compacidad media que presentan las demandas de energía promedio como Tolosa, Villa Elvira y Villa Elisa,
que tienen una superficie construida un poco mayor y presentan un tejido más compacto. Mientras que los
sectores de mayor densidad y compacidad (mosaicos del Casco) son los que presentan menores demandas de
energía. Cuando analizamos la demanda en función de los grados día reales (GD Real) de cada mosaico se
pude observar que las mismas se reducen. En las zonas de mayor consolidación y compacidad en invierno es
de 51%. La mayoría de los sectores de la periferia urbana del Casco Fundacional están sobreestimadas en un
23%. Mientras que los mosaicos localizados muy cercanos al área rural y bañados presentaron resultados de
demanda con GD reales, cercana a la demanda con GD teóricos. Por otro lado, podemos considerar que hay
áreas urbanas donde coincide mayor compacidad del tejido con menor cantidad de grados día, lo cual
redunda en una menor demanda de energía y en consecuencia, presentan menor criticidad respecto a la
necesidad de reducir sus consumos. En cambio, existen áreas urbanas con mayor área de disipación vertical y
horizontal, asociadas a mayor cantidad de grados día, que serían potencialmente acertadas para proponer
medidas de mejoramiento térmico de su envolvente.
Al analizar la demanda de energía en verano podemos concluir que las demandas de energía teórica
son más parejas. Oscilan entre 10,9 y 23,3 kW/m2/mes. En este caso áreas de mayor compacidad y áreas
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localizadas en colindancia con sectores rurales o de bañados, son las que tienen mayor consumo, mientras
que las zonas que se ubican entre estos dos extremos son las de consumos medios.

5. CONCLUSIONES
Se observan amplias diferencias térmicas en los distintos sectores urbanos de la ciudad de La Plata. En
invierno las temperaturas oscilan entre 9,3°C y 14,3°C donde la más baja corresponde a la periferia norte y la
más elevada a la zona central del Casco Fundacional. Si bien no se observa una relación directa entre el FOS
o el FOT y las temperaturas medias, se puede concluir que los sectores con menores temperaturas responden
a la cercanía con áreas abiertas rurales o de bañados. En el verano las temperaturas oscilan entre 24,3ºC y
27,6ºC demostrando menor amplitud entre los sectores urbanos. En este caso tampoco se encuentra una
correlación entre el FOS y FOT y las diferencias térmicas. Por lo cual, para terminar de explicar estos
comportamientos se deberá ampliar el análisis con otras consideraciones como el nivel de reparo de los
vientos que provocan las masas arbóreas y la compacidad de los sectores urbanos, entre otros aspectos.
Paralelamente, se observó que los grados día mensuales calculados en base a las mediciones promedio
de junio/julio presentaron amplias diferencias respecto a los teóricos. Existen varios mosaicos
representativos de áreas más consolidadas que presentan registros significativamente menores (50% menos)
a los teóricos. En el caso del mes de enero, la comparación con los grados día teóricos demuestran que las
diferentes zonas de la ciudad se encuentran levemente subestimadas.
Como verificación de las hipótesis iniciales, los análisis de demanda de energía teórica para
calefacción y refrigeración, demostraron que existen sobrestimaciones de la demanda respecto de la teórica.
En las zonas de mayor consolidación y compacidad en invierno es de 51%. La mayoría de los sectores de la
periferia urbana del Casco Fundacional están sobreestimadas en un 23%. Mientras que los mosaicos
localizados muy cercanos al área rural y bañados presentaron resultados de demanda con GD reales, cercana
a la demanda con GD teóricos. En relación al verano las subestimaciones son del orden del 40% en el área de
mayor consolidación, mientras que en las periferias cercanas a áreas rurales es del 19% y en las zonas
localizadas entre estos dos sectores es del 3%, cercano a los valores teóricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BALANCES ENERGÉTICOS. BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL DEL AÑO 2015. Disponible en:
http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3366. Accedido el: El 1/03/2017.
CHÉVEZ, P., BARBERO, D., MARTINI, I. & DISCOLI, C. Application of the k-means clustering method for the detection and
analysis of areas of homogeneous residential electricity consumption at the Great La Plata region, Buenos Aires, Argentina.
Sustainable cities and Societies (32), pp. 115-129. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.03.019, 2017.
CORREA, E., DE ROSA, C. Y LESINO, G.. Urban heat island effect on heating and cooling degree day’s distribution in Mendoza’s
metropolitan area. Environmental costs. En: EUROSUN (2008): 1st international conference on solar heating, cooling and
buildings. Sociedade Portuguesa de Energia Solar, Lisboa, pp. 951-958, 2008.
CZAJKOWSKI J. D.. Datos bioclimáticos para uso normativo en el diseño edilicio eficiente. Revisión de la normativa vigente y
propuesta de mejoramiento y actualización. Revista AVERMA. Argentina, Vol. 11, 2007.
DEGREE DAYS DIRECT LD. How degree days are computed. En: [http://www.vesma.com/ddd/ddcalcs.htm]. 2007.
DISCOLI, C. A. Metodología para el diagnóstico urbano-energético-ambiental en aglomeraciones intermedias. El caso del
gran La Plata. Editorial Universitaria La Plata, 2009.
DISCOLI C A. Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) 112-2011-0100097, CONICET “Desarrollo de tecnologías y pautas para
el reciclado masivo de la envolvente edilicia residencial orientado al uso racional y eficiente de la energía en áreas urbanas”.
2012.
PÉREZ L., C. Técnicas de Análisis Multivariante de Datos. Aplicaciones con SPSS. Pearson Educación. Prentice Hall: Madrid,
2004.
RODRIGUEZ ALVAREZ J. Urban Energy Index for Buildings (UEIB): A new method to evaluate the effect of urban form on
buildings’ energy demand. Landscape and Urban Planning 148, p. 170–187, 2016.
SOSA, M. B.; CORREA, E.; CANTÓN, M. A. Morfología urbana y comportamiento térmico de canales viales. Desarrollo de un
modelo predictivo para temperaturas máximas. Revista Urbano, U. del Bío Bío Chile, núm. 33, pp. 66-75, 2016.
TORRERO, M. P., PÍCCOLO M. C., DE FERRERAS A. C. Relación entre grados día de calefacción y refrigeración con el consume
eléctrico de Bahia Blanca. Revista Geoacta volumen 33, de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas, 2007.
VIEGAS GRACIELA MELISA, SAN JUAN GUSTAVO. Energy and Environmental Aptitude (EEA) to Assess Solar Energy
Exploitation in Cities. Resources and Environment, 2(5): 185-192 DOI: 10.5923/j.re.20120205.02. 2012.

347

10

MICROCLIMA E PLANEJAMENTO: O CASO DA TAXA DE
PERMEABILIDADE DO SOLO
Miquelina Rodrigues Castro Cavalcante (1); Camila Araújo de Sirqueira Souza (2);
Gianna Melo Barbirato(3); André da Silva Maia(4)

(1) Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, FAU – UFAL,
miquelinacavalcante@gmail.com
(2) Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, FAU – UFAL, milasirqueira@gmail.com
(3) Doutora, Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UFAL, gmb@ctec.ufal.br, Universidade
Federal de Alagoas, Grupo de Estudos da Atmosfera Climática Urbana, Maceió–AL, Campus A. C. Simões,
Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro do Martins, Maceió - AL, Cep: 57072-970, Tel.: (82) 3214-1283
(4) Meteorologista; Graduando em Arquitetura e Urbanismo, FAU – UFAL, ands.maia@gmail.com

RESUMO

Nas cidades, a substituição do solo natural por revestimentos impermeáveis acontece de forma crescente,
podendo interferir no condicionamento térmico urbano. Os materiais mais utilizados na impermeabilização
do solo urbano são asfalto, em ruas e avenidas, revestimentos cimentícios e cerâmicos, em calçadas e áreas
externas. A taxa de permeabilidade do solo é o parâmetro urbanístico que determina o percentual mínimo de
área permeável em terrenos e lotes, para que todo o solo urbano não seja impermeabilizado, minimizando
suas consequências. Esse trabalho objetivou analisar a influência do percentual de permeabilidade do solo na
temperatura do ar em uma quadra, localizada no Condomínio Jardim do Horto I, Bairro Gruta de Lourdes,
Maceió – AL. Foram identificadas e calculadas as áreas edificadas, revestidas com solo permeáveis e
impermeáveis dos lotes em estudo, com o auxílio de imagens satélites de um programa computacional;
definiu-se pontos fixos para análise a partir do revestimento do solo; foram feitas simulações com o
programa computacional ENVI-met Basic V4.1.2 e análise dos dados obtidos. Verificou-se que a
temperatura máxima do ar, às 14h, apresentou uma diferença de 1,5°C aproximadamente, entre os pontos FF
(75% de área externa permeável) e II (25% de área externa permeável), sendo o ponto FF o que apresentou
menor temperatura do ar.
Palavras-chave: Taxa de permeabilidade, temperatura do ar, simulação computacional.

ABSTRACT
In cities, the replacement of the natural soil by impermeable coatings happens in an increasing form, and can
interfere in the urban thermal conditioning. The most used materials in the urban soil waterproofing are
asphalt, in streets and avenues, cement and ceramic coverings, in sidewalks and external areas. The soil
permeability rate is the urban parameter that determines the minimum percentage of permeable area in land
and lots, so that all urban land is not waterproofed, minimizing its consequences. The objective of this work
was to analyze the influence of the percentage of soil permeability on the air temperature in a block, located
in the Garden Condominium of Horto I, Lourdes Grotto Ward, Maceió - AL. The built up areas, covered
with permeable and impermeable soil of the lots under study, were identified and calculated with the aid of
satellite images of a computational program; Fixed points were determined for analysis from the soil cover;
Simulations were performed with the ENVI-met Basic V4.1.2 software and data analysis. It was verified that
the maximum air temperature, at 14h, presented a difference of approximately 1.5 ° C between the points FF
(75% of external permeable area) and II (25% of external permeable area), the point FF which presented
lower air temperature.
Keywords: Permeability rate, air temperature, computational simulation
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1. INTRODUÇÃO
O ambiente natural é modificado pelo homem para o desenvolvimento de suas atividades. O revestimento do
solo é um dos primeiros elementos a serem alterados. Nas cidades, a substituição excessiva do solo natural
por revestimentos impermeáveis pode interferir na condição climática local e comprometer a qualidade
térmica dos espaços externos. Alagamentos, enchentes, inundações, erosões, diminuição da vazão dos
mananciais, poluição de rios e mares, ampliação das cargas térmicas das edificações, incremento no consumo
energético, redução da evapotranspiração e do escoamento subterrâneo são algumas dessas consequências
(NUNES, 2011; COMISSÃO EUROPEIA, 2012).
A temperatura do ar é uma das variáveis climáticas mais importantes para o condicionamento térmico
urbano. O calor produzido através da absorção da radiação solar pelos materiais é uma das principais causas
no aumento da temperatura do ar. Nas cidades, devido a concentração de materiais impermeáveis absortivos
como asfalto e revestimentos cimentícios, esse efeito é observado com maior frequência em comparação com
áreas rurais circundantes (OKE, 1996). Inúmeros estudos indicam a utilização de áreas vegetadas e de
materiais frescos e com albedo elevado, para mitigação dos efeitos gerados pela impermeabilização
excessiva (SHAHIDAN et al., 2012; ZHANG et al., 2014; CARNIELO; ZINZI, 2013).
O controle do revestimento do solo nas cidades acontece através da aplicação de leis, existentes nos
instrumentos de planejamento, que definem parâmetros como a taxa de permeabilidade do solo. Ela permite
que uma fração da área do lote de uma propriedade privada seja mantida em solo natural e dotado de
vegetação (DE MARCO; ASSIS, 2003), podendo contribuir para o equilíbrio térmico microclimático e a
absorção de água pelo solo. Em muitos estados brasileiros a taxa de permeabilidade mínima adotada é de
vinte por cento, variando segundo as leis municipais e as zonas urbanas definidas por ela.
O Código de Urbanismo e Edificação do Município de Maceió – AL (MACEIÓ, 2015), vigente desde
2007, isenta os lotes ou terrenos, que possuem até 1200m², da taxa de permeabilidade, podendo colaborar
com a ampliação da impermeabilização do solo urbano e suas consequências para o clima e drenagem local.
Considerando que a grande maioria dos terrenos da cidade possuem área total inferior a 1200m², a
permeabilidade do solo nos lotes dependerá do interesse do proprietário.
Tendo em visto o exposto, a temperatura do ar pode sofrer a interferência do percentual de área
permeável que reveste o solo urbano, podendo contribuir para o planejamento das cidades e para a qualidade
térmica dos espaços externos.

2. OBJETIVO
Analisar a influência do percentual de permeabilidade do solo na temperatura do ar em fração urbana da
cidade de Maceió - AL, Brasil, relacionando o percentual de área permeável e o tipo de revestimento do solo
com a variação de temperatura do ar.

3. MÉTODO
Foram desenvolvidas as seguintes etapas metodológicas:
- Definição da área de estudo;
- Cálculo do percentual de área permeável e impermeável da quadra analisada;
- Desenvolvimento de simulações computacionais da quadra estudada, com a utilização do programa ENVImet Basic V4.1.2;
- Análise dos resultados.

3.1. Definição da área de estudo
Nessa etapa foi escolhida a área de estudo e elaborada uma análise descritiva dos revestimentos do solo da
mesma. Para isso, foram verificadas as seguintes questões:
 Configuração urbana em forma de quadra margeada por ruas;
 Uso do solo residencial com edificações de até dois pavimentos;
 Área total do lote com no mínimo 400 m² no máximo 1200 m²;
 Diferentes revestimentos do solo urbano.
Nesse contexto foi escolhida uma quadra localizada no Condomínio Jardim do Horto I, no Bairro
Gruta de Lourdes, em Maceió – AL, cidade do nordeste brasileiro (Figura 1 e 2). Pertencente a parte alta da
cidade, a quadra encontra-se a 56 m de altitude em relação ao nível do mar, latitude 9°36’30.17”S e
longitude 35°44’15.23”O. Os lotes existentes no interior da mesma variaram entre 450 m² e 1030 m²
aproximadamente de área total. Pela orientação da quadra, os ventos nordeste e sudestes penetram no interior
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dos lotes de forma transversal e longitudinal, respectivamente, permitindo a permeabilidade do vento entre as
edificações. Além disso, a predominância de construções com até dois pavimentes permite que a ventilação
circule no nível dos transeuntes.

Oceano Atlântico

Oceano Atlântico

Figura 1 – Localização da quadra em Maceió – AL

Figura 2 – Quadra definida como área de estudo

A identificação do revestimento do solo aconteceu com a utilização de imagens de satélites, referente
ao mês de outubro de 2016, do programa computacional Google Earth Pro. Nas imagens foram observadas
as edificações através da coberta; áreas vegetadas; impermeabilizadas; com solo nu e corpos d’água
existentes (Figura 3).

Figura 3 – Perspectiva da quadra com a indicação das edificações e cobertura do solo

No interior dos lotes foram encontrados os revestimentos: cimentício (impermeável), arenoso (solo nu)
e gramado. As ruas longitudinais estavam revestidas com paralelepípedo e a rua transversal com asfalto.
Alguns lotes não possuíam edificações, o que facilitou a modificação do revestimento do solo, no programa
computacional ENVI-met 4.1.2, acrescentando-se o solo argiloso, para fins de simulação. A presença de
corpos d`´agua e vegetação arbórea foram consideradas no arranjo urbano.
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3.2. Cálculo do percentual de área permeável e impermeável
As imagens via satélite forneceram as informações necessárias, como dimensionamento e revestimento do
solo, para o desenvolvimento do cálculo das áreas permeáveis e impermeáveis. Inicialmente foram
calculadas as áreas totais dos lotes, denominados 1 a 25, indicados na Tabela 1. Em continuidade, elaborouse o cálculo da área edificada, observada através da forma da cobertura das edificações. Subtraindo a área
total pela edificada foi encontrada a área externa de cada lote, cujo percentual de solo permeável e
impermeável foi definido pelo tipo de revestimento.
A tabela 1 resume todas as áreas calculadas. Os dados marcados em amarelo se referem aos lotes não
ocupados, isto é, sem edificação ou muros e com predominância de solo nu. Desconsiderando as áreas dos
lotes 5, 7, 8, 9, 11, 18, 20, que não possuem edificação, o total de área permeável da quadra reduz de 43,8%
para 20,6%. Todos esses dados serviram de base para a etapa das simulações.
Tabela 1– Áreas dos lotes e suas características

3.3 Simulações computacionais da quadra estudada

As simulações foram realizadas com o programa computacional ENVI-met 4.1.2, na versão Basic. As
análises anteriores contribuíram para a distribuição dos pontos a serem estudados, denominados pelo
programa como receptores. Os resultados indicaram os valores das variáveis climáticas para cada ponto, ao
longo do dia de simulação, sendo a temperatura do ar a principal variável analisada. As primeiras 27 horas
simuladas foram descartadas, devido a necessidade do tempo de estabilização do sistema.
Os pontos para análise foram escolhidos a partir do tipo de revestimento do solo e do percentual de
solo permeável existente no lote, indicados na Tabela 2.
Tabela 2: Porcentagens das tipologias de revestimento de solo pela locação dos receptores.
Pontos
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
KK

Revestimento do solo
Impermeável - Concreto

Percentual de área revestida
100%

Permeável - Grama
Permeável - Argila
Permeável - Areia
Permeável - Grama

100%
100%
100%
75%

Permeável - Grama

25%
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As Figuras 4 a) e b) mostram os revestimentos do solo utilizados nas simulações. A área foi
modificada para ser realizada uma comparação de dados entre o atual e um cenário hipotético, desse modo
possibilitando uma variação do percentual e dos tipos de revestimento de solo. Na modificação, para todos os
lotes foi destinada uma área externa revestida com vegetação gramínea, com o percentual de 50%. A figura 4
c) indica a locação dos receptores (pontos simulados) no interior dos lotes.
a) Tipo de revestimento do solo (cenário real)
LEGENDA

b) Área modificada (cenário hipotético)

c) Locação dos receptores e da vegetação utilizada

Figura 4 – Localização e caracterização dos pontos (foi adotada unicamente a primeira letra); e tipologia de solo e revestimentos do
solo

Os receptores posicionados entre as edificações possuem a exposição diferenciada, porém aqueles que
apresentaram dados mais significativos para análise, como, por exemplo, o receptor II, possuíam a mesma
exposição dos demais.
A calibração foi baseada em SIQUEIRA (2014) a qual utilizou a metodologia da Alluce, que
possibilita a obtenção de dados horários por meio de cálculos das médias das Normais Climatológicas
(BRASIL, 1992). Foram usadas também algumas informações de estação meteorológica local. Para a
umidade específica do ar a 2500m de altura, dado exigido pelo programa, foi utilizado o valor de Natal/RN
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como referência, obtido pelo site da Universidade do Wyoming1, por esta ser uma região próxima e com
características climáticas semelhantes. As observações referentes aos lotes da quadra em estudo, como área
edificada e revestimento do solo, foram obtidas por imagens via satélite do ano de 2016. Os dados inseridos
para a simulação estão apresentados na tabela 03:
Cidade
Tamanho da quadra
Elevação em relação ao mar
Latitude
Longitude
Referencial de Longitude
Dia de início

Tabela 3 – Dados utilizados nas simulações
Maceió
Temperatura do ar
63 m x 215 m
Umidade relativa
56 m
Umidade específica
9°36’30”S
Nebulosidade
- 35°44’ 14”O
GMT
- 35
Área total da simulação
01/02/2016 (dia hipotético)
Model área

Hora de início

21 h

Total de tempo de simulação
Velocidade do vento
Direção do vento

72 h
5.0
135

26.32°C
76.6
5.3
4.8
-3
113 x 265 m
X Grid
Y Grid
Z Grid
90

Nesting grid
Material de parede
Material de piso

40

20

3
Tijolo
Terracota

O ajuste da radiação foi realizado a partir dos dados das normais juntamente ao programa, utilizando a
nebulosidade (4.8) e a radiação (996 W/m²) e com fator de ajuste (1.1) o que possibilitou a calibração mais
aproximada para o mês fevereiro.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Como resultados obtidos através das simulações, foi verificado que a temperatura máxima do ar apresentou
uma diferença de 1,5°C aproximadamente, entre os pontos FF e II, como observado no Gráfico 1. Os dois
pontos estão sujeitos à influência do vento sudeste da mesma forma, ventilação local predominante.
Entretanto, o ponto FF está a barlavento para os ventos nordeste e leste, ainda muito influentes no mês de
fevereiro, e o ponto II está a sotavento dos mesmos.
Gráfico 1: Gráfico referente a temperatura do ar obtida a 1,5m de altura do solo, com apresentação da área de estudo em
sua estrutura urbana real.

O ponto FF foi locado em uma área com grande extensão de solo permeável – 75% da área do terreno
não ocupada por edificação; sendo a maior parte revestida com gramado e vegetação arbórea, e outra parcela
menor revestida com solo nu argiloso. O percentual de área gramada, a ventilação do ar e o sombreamento
gerado pelas árvores são fatores que podem ter contribuído para a redução do valor da temperatura nesse

1

<weather.uwyo.edu/upperair/sounding. Htm> Acesso: em janeiro de 2016.
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ponto. O ponto II está localizado em uma área gramada, cujo percentual de revestimento permeável
encontrado foi 25%, e com materiais impermeáveis em seu entorno, como concreto e asfalto. A proximidade
com o envoltório edificado, assim como os materiais impermeáveis de revestimento do solo podem ter
colaborado com o aumento do valor da temperatura do ar nesse local.
Os pontos GG, AA e KK apresentaram resultados aproximados quanto a variação diária de
temperatura. Esses pontos encontram-se locados próximos a áreas com revestimento do solo argiloso. Ao se
observar os pontos AA e BB, que está locado em uma área revestida com solo impermeável – concreto notou-se que as temperaturas do ar nas áreas com ausência total de permeabilidade são influenciadas por seu
entorno, estando o ponto BB com maior área impermeável ao seu redor.
Ao longo do dia foram observadas diferenças de temperatura do ar em todos os pontos, com maiores
valores às 14 horas, e seus menores valores às 5 horas da manhã. O ponto FF apresentou a menor amplitude
térmica. A extensão de área gramada e a presença de vegetação arbórea podem auxiliar na variação das
temperaturas do ar diurnas, dificultando a perda de calor no período noturno e contribuindo para a redução
da temperatura do ar nos horários de incidência da radiação solar devido ao sombreamento e o
aproveitamento da radiação solar para o desenvolvimento de suas funções vitais (ZHANG et al., 2014).
A área estudada foi modificada, onde 50% da área externa de todos os lotes foi revestida com grama, e
alguns pontos foram analisados para comparação com a configuração urbana atual (gráfico 2 e 3). No gráfico
2, os pontos FF e GG apresentam menores valores de temperatura máxima do ar. Esses pontos possuem
semelhanças quanto a sua localização, pois ambos estão à sotavento dos ventos Nordeste e Leste e encontrase mais afastados do envoltório edificado, recebendo menos influência dos materiais impermeabilizados do
entorno.
Gráfico 2: Gráfico referente a temperatura do ar obtida a 1,5m de altura do solo, com apresentação da área de
estudo em sua estrutura urbana modificada nos receptores F, G, I e J.

O gráfico 3 faz uma comparação entre os pontos localizados nas áreas modificadas, com 50% da área
revestida com grama, e os mesmos pontos na estrutura urbana real (FF e GG possuem 75% de área externa
gramada e os pontos II e JJ possuem 25% desta).
Gráfico 3: Gráfico referente a temperatura do ar obtida a 1,5m de altura do solo, com apresentação da área de estudo em
sua estrutura urbana modificada nos receptores F, G, I e J, em comparação com a estrutura real.
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Comparando os valores das temperaturas do ar nos pontos, onde o revestimento do solo foi modificado
com a configuração urbana existente, foi observado que os pontos localizados nas áreas com maior
percentual de permeabilidade do solo apresentaram menores valores de temperatura do ar, sendo o receptor
GG o que obteve maior variação de temperatura do ar no período das 14 horas, chegando a 0,8°C de variação
aproximadamente. Verificou-se, portanto, que o aumento do percentual de área externa revestida com solo
permeável, principalmente com vegetação gramínea e arbórea, foi favorável à redução da temperatura do ar
nas áreas estudadas.

5. CONCLUSÕES
Os resultados encontrados mostraram que o percentual de área revestida com solo permeável pode interferir
na temperatura do ar de um determinado local, visto que o aumento desse percentual proporcionou uma
redução no valor da temperatura do ar em alguns pontos estudados. Isso comprova a necessidade de se
aplicar uma taxa de permeabilidade mínima para qualquer tamanho de lote. Na quadra estudada, dos 25 lotes
identificados, apenas três apresentaram área externa com 75% de revestimento permeável; e 7 lotes com 25%
de área permeável. Além disso, a distribuição sequenciada de espaços vegetados atua de forma direta no
microclima local, diferente de uma distribuição espaçada da mesma. Entretanto, inúmeros outros fatores
devem ser levados em consideração, como os materiais que compõem o entorno edificado; os tipos de
revestimentos empregados no solo e a existência de outras variáveis importantes como a ventilação.
Existe uma grande variedade de matérias que são considerados permeáveis, porém este artigo utilizou
apenas três como referência: solo com vegetação gramínea, solo nu arenoso e solo argiloso. Destes, as áreas
revestidas com vegetação gramínea apresentaram menores valores de temperatura do ar, principalmente nos
pontos localizados nos lotes que possuíam 75% de área externa gramada. Além disso, os espaços gramados
possibilitam a associação de outros elementos vegetados como arbustos e árvores. Esses elementos
contribuem para o condicionamento térmico dos espaços externos através do sombreamento e do
aproveitamento de parte da radiação solar incidente no desenvolvimento de suas funções vitais. Nesse
estudo, o ponto FF, por exemplo, apresentou essa combinação com melhores resultados de condicionamento
térmico.
Apesar de os resultados mostrarem que a área destinada ao uso de revestimentos permeáveis nos lotes
tem sua importância na variação da temperatura do ar, a influência de outros fatores, como do entorno
edificado, também se mostrou presente. O ponto II, locado numa área como 25% de solo gramado,
apresentou os maiores valores de temperatura do ar, devido à influência dos materiais que compõem a
edificação do entorno imediato e da orientação do lote e da edificação em relação aos ventos dominantes.
Isso mostra que para o planejamento urbano, além do percentual de solo permeável, definida pela Taxa de
Permeabilidade, os demais condicionantes devem estar contemplados nas normas em vigência.
Por fim, vale salientar que as modificações apresentadas na segunda simulação (cenário hipotético)
foram de um único tipo de revestimento do solo, vegetação gramínea, o que possibilita outros
desdobramentos e assim, apresentar outras possibilidades para demonstração de materiais permeáveis
355
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inseridos ao contexto urbano e sua relação direta com a diminuição da temperatura do ar de um determinado
lugar.
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RESUMO

O processo de verticalização brasileiro está sendo desenvolvido não só nas metrópoles, como também
nas cidades grandes e médias do interior. Juiz de Fora, cidade situada no sudeste do Brasil, viveu seu
advento industrial na virada do século XIX/XX e caracteriza-se por uma verticalização em decorrência
do seu intenso processo de urbanização e de uma legislação urbana permissiva. Este processo resultou
em uma construção acentuada de edifícios em altura em sua região central, especialmente na principal
via arterial, a avenida Barão do Rio Branco, e arredores, modificando a paisagem e o ambiente urbano.
O objetivo deste trabalho foi de avaliar como o conjunto de grandes edifícios impactou a ventilação
urbana. Sendo que para maior precisão da pesquisa, adotou-se como área de estudo a avenida Barão do
Rio Branco e suas imediações. Considerando que as diretrizes jurídicas para as construções sofreram
alterações nos parâmetros que têm impacto direto nas tipologias construtivas implantadas na cidade, foi
desenvolvido um estudo comparativo entre os efeitos sobre a ventilação urbana promovidos por duas
abordagens de verticalização na área em questão. Estas configurações e suas respectivas condições
ambientais foram modeladas em ambiente virtual e submetidas a simulações de fluxo de vento que
foram analisadas no software da linguagem CFD (Computational Fluids Dynamics), para identificar
como o fenômeno de ventilação urbana promove e causa danos no microclima. Conclui-se que os
problemas decorrentes na ventilação urbana são reflexos da legislação ineficiente, acarretando em
desordenados adensamentos verticais que devem ser evitados, e para tal, sugere-se que haja maior
acuidade e cautela frente a potenciais focos de urbanização desordenada pela cidade.
Palavras-chave: verticalização, simulação computacional, ventilação urbana, microclima.

ABSTRACT

The Brazilian verticalization process is being developed not only in the metropolises, but also in the
large and medium country towns. Juiz de Fora, a city in southeastern Brazil, lived its industrial advent in
the turn of the 19th century 20th and is characterized by a verticalization as result of a intense
urbanization process and a permissive urban legislation. This process resulted in a sharp construction of
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high buildings in the central region, especially in the main arterial route, Barão do Rio Branco avenue,
and surroundings, modifying the landscape and the urban environment. The objective of this work was
to evaluate how the set of large buildings impacted the urban ventilation. For greater precision of the
research, the Barão do Rio Branco avenue and its surroundings was adopted like area of study.
Considering that the legal guidelines for constructions have undergone changes in the parameters that
have a direct impact on the constructive typologies implanted in the city, it was developed a
comparative study between the effects on the urban ventilation promoted by two verticalization
approaches in the area in question. These configurations and their respective environmental conditions
were modeled in a virtual environment and submitted to wind flow simulations that were analyzed in
Computational Fluids Dynamics (CFD) to identify how the phenomenon of urban ventilation promotes
and causes microclimate damage. It is concluded that the problems arising in urban ventilation are
reflected by inefficient legislation, resulting in disordered vertical densities that should be avoided, and
for such, it is suggested that there is greater acuity and caution in the face of potential outbreaks of
urbanization disordered by the city.
Keywords: verticalization, computational simulation, urban ventilation, microclimate.

1. INTRODUÇÃO
A verticalização é um dos principais fenômenos urbanos no período pós-industrial. Este processo de
mutação urbana não somente altera a forma e morfologia das cidades, mas representa, caso as condições
do sítio não sejam observadas, impactos incessantes sobre o conforto dos edifícios e das condições
saudáveis de seus usuários. (GIEDION, 2004) O encadeamento destes impactos são motivados ora pela
falta de pensamento no clima urbano (dentre todos, a ventilação urbana, foco deste trabalho), ora pela
densificação e suas falhas fulcrais na infra-estrutura urbana. Portanto, há uma clara necessidade de
formas de se otimizar e proteger o microclima e mantê-lo em harmonia e sustentabilidade.
Entre as características imagéticas que caberia a qualquer cidade de médio e grande porte na
atualidade estão a alta densidade construtiva, os congestionamentos, o calor intenso, a aridez, as grandes
temperaturas e o crescimento desordenado. Existem, entretanto, cidades que, embora densas e
verticalizadas, direcionam suas ações de planejamento no sentido de aliar a pujança do mercado
imobiliário, símbolo da metrópole capitalista e da valorização da terra urbana, com uma busca de um
padrão de desenvolvimento que seja sustentável.
Paradigma dos tempos atuais, falar em desenvolvimento urbano sustentável significa aliar as
metas de desenvolvimento econômico com a capacidade de suporte em relação às pressões exercidas ao
meio ambiente e a preservação da qualidade deste ecossistema. Significa também promover a equidade
social no tempo (no presente e no futuro) e no espaço, para que todos os indivíduos possam usufruir de
um ambiente saudável, provido de todas condições para uma vida digna. Neste contexto, o ambiente
urbano exerce um papel significativo, como o provedor ou um empecilho à qualidade de vida.
A discussão acerca das cidades verticalizadas, por muitos, considerada como negativa, divide
posicionamentos. É sabido que o processo de verticalização de maneira planejada e consciente consegue
vencer a estratégia de se preservar os limites e a pressão das cidades sobre as zonas rurais. Todavia, as
mudanças das questões do clima da área urbana geram um ciclo vicioso que pode se modificar a
direção, a forma e a velocidade dos ventos (ROMERO, 2000).
Em consonância com Zambrano (2008, p.18-23) os modelos de ocupação dos centros urbanos
não conseguem corresponder positivamente para a criação de espaços confortáveis. De maneira oposta e
devastadora ao caminho sustentável, são criados assim “cenários” degradados e insalubres. Este
panorama se intensifica, principalmente, quando o planejamento é falho ou não está presente de forma
efetiva.
Segundo Figueiredo (2007, p. 11-12) a ventilação urbana é uma questão bastante desafiadora
para os profissionais da área de construção intervirem e projetarem na malha urbana. Alguns conceitos
segundo Figueiredo (2007, p.11-12) tornam-se norteadores para serem considerados na análise da
ventilação natural no meio ambiente, sendo eles: a temperatura do ambiente, as forças motrizes do
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vento, os ruídos e também a poluição.Conforme sustenta Romero apud Landsberg (1970, p.14) no meio
urbano a velocidade dos ventos é reduzida na escala de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento).

1.1 A importância da ventilação urbana e o planejamento da forma urbana

A ventilação urbana, a depender de sua intensidade, pode representar tanto um conforto quanto um
desconforto ao usuário, pois os fatores como a estação, o clima, a quantidade de vegetação e os
elementos obstrutores fazem variar a sensação do indivíduo no espaço. Em um cenário ideal Olgyay
apud Romero (2000, p.30) salienta que a organização do sítio e a implantação de um novo prédio não
pode impossibilitar o fluxo satisfatório da ventilação nos espaços urbanos, como é possível observar na
figura 1 de Romero (2000, p.53)

Figura 1 - Conjunto de prédios e o vento. Fonte: Olgyay (1968)

Segundo Brown, Dekay (2007, p.132) além das questões sensoriais “as mudanças abruptas na
altura das edificações têm um impacto significativo na velocidade dos ventos nas ruas e nos espaços
abertos”, neste sentido o planejamento da forma urbana deve ser estratégico e deve sempre orientar ao
conforto do usuário.
[...] embora se reconheça atualmente a importância da climatologia urbana para o
planejamento e a preservação da qualidade ambiental do meio urbano, sua aplicação às
atividades de planejamento e projeto das cidades ainda é muito limitada, em parte devido à
uma abordagem fragmentada e desintegrada entre os diversos campos do conhecimento
envolvidos[...]. Além disso, em boa parte da literatura especializada, as recomendações
para o planejamento e projeto urbano climaticamente responsáveis são muito genéricas
(ASSIS, 2005).
Segundo Colchete (2016, p.52) grande parte das construções erguidas entre 1960 e 1970, em
destaque na região estudada por este trabalho- Avenida Rio Branco- caracteriza-se pelo cunho de
aproveitamento máximo dos potenciais construtivos dos terrenos e uma forte tendência à verticalização
da cidade.Relacionado com as forças influentes da indústria da construção civil, na maioria das cidades
brasileiras, o processo de verticalização foi consolidado por danos às condições de conforto paisagístico
e urbano (térmico, luminoso e sonoro).
Nesse contexto, o aumento dos índices de uso da terra por meio da verticalização pressupunha
algumas características regulares, fomentadas até mesmo por parâmetros legais, como a supressão dos
espaços entre edifícios, o aumento das taxas de ocupação e a densidade construtiva. Esse foi o contexto
que historicamente caracterizou os padrões de verticalização de Juiz de Fora, que só começou a ser
modificado durante os anos 80, com o objetivo de promover uma melhoria na qualidade do ambiente
urbano (CARDOSO, 2015). A verticalização materializa principalmente as forças de capital, pontuando
no skyline das cidades totens da economia urbana (GUIMARÃES, 2002).

2. OBJETIVO
Entendendo o incisivo processo de verticalização de Juiz de Fora, o objetivo deste trabalho é aferir
como os grandes edifícios, na conjuntura de conformadores de conjuntos edificados, vem impactando o
meio ambiente com relação ao conforto ambiental, especificamente a ventilação urbana. Os objetos de
estudo são duas regiões da maior e principal avenida de Juiz de Fora, a Avenida Barão do Rio Branco,
bem como também todo seu entorno imediato cada vez mais verticalizado e adensado.
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Busca-se identificar como os fenômenos de ventilação urbana promovem o conforto ou
acarretam prejuízos nas condicionantes do microclima urbano. Ademais, busca-se mostrar como estes
resultados influi na percepção de conforto dos usuários segundo Escala de velocidade de conforto de
Sousa; Lamenha; Freitas; Bittencourt (2014) em referência a Gandemer (1978).

3. MÉTODO
Será desenvolvido neste estudo um comparativo entre cenários urbanos. Estes cenários serão
submetidos a simulações de escoamento do vento executados com auxílio de ferramentas
computacionais da linguagem CFD (Computational Fluids Dynamics) e do software Envimet 4.1.
Propõe-se nas análises gráficas e nas análises matemáticas identificar os desdobramentos reais da
verticalização em dois cenários específicos da Avenida Rio Branco.
Este trabalho se baseou em uma série de documentos, como as vistas e representações que
apresentam o panorama da avenida Barão do Rio Branco, como mapas de figura e fundo, imagens
planialtimétricas da Prefeitura de Juiz de Fora, mapa de áreas ocupadas, elevações das construções,
mapa de pressão dos ventos, mapa de velocidade e temperatura do ar. Não obstante, apenas estas
representações não foram suficientes para satisfazer toda a análise que este trabalho se propõe, para
tanto foram necessárias visitas aos locais estudados, bem como visão atenciosa ao elemento climático
analisado.
Dentro da metodologia foi necessário a caracterização do recorte espacial determinado para a
pesquisa: duas porções da Av. Rio Branco com contextos, população, formação histórica e legislação
urbana distintos que deram a possibilidade de análise comparativa pela suas diferenças presentes.
A metodologia se dividiu em duas etapas principais: na primeira, foi realizado um levantamento
de indicadores para as variáveis de análise. Na segunda, que corresponde ao processamento dos dados,
utilizou-se o banco de dados do INMET (2017) para dados climáticos, bem como a modelagem
tridimensional dos cenários. Logo após a modelagem outro ponto de análise foi a conformidade entre os
dados dos resultados das simulações e os dados da climatologia na data simulada e, em posse de todas
estas comparações, a análise final. Logo após, foram feitas a aferições entre os dados do INMET e os
resultados da simulação, na data em análise, para então a análise final. Para simulação foram utilizados
os programas Autodesk Flow Design (® Autodesk Inc.) auxiliados pela modelagem do SketchUp 2015
(® Trimble Inc.) com base no mapa de edificações da Prefeitura de Juiz de Fora.
Foram realizadas simulações para cada um dos dois cenários urbanos a serem analisados. A
primeira, a Av. Rio Branco, e a segunda, a área do Manoel Honório. As escolhas foram realizadas a
partir das categorias de rugosidade do terreno discriminadas na NBR 6123 p.8. Foram selecionadas duas
categorias de rugosidade em específico: para a área do bairro Manoel Honório, foram suprimidas as
edificações que se compreendem na categoria iv , prédios acima de 10m; e no trecho central da Av. Rio
Branco foram suprimidas as edificações na categoria v , prédios acima de 25m.
A modelagem no software ENVI-met 4 baseou-se no mapa de edificações da Prefeitura de Juiz
de Fora e imagens do Google Maps, do ano de 2015. A partir dos dados de entrada o programa gerou
um mapa da área de estudo em formato de bitmap e uma malha de grids sobreposta para marcar as
edificações e suas alturas onde, posteriormente, gerou a visão 3D. A configuração da simulação foi
realizada com base nos dados fornecidos pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) das médias
de 30 anos e nas medições diárias do instituto. Ao observar os gráficos climatológicos da cidade de Juiz
de Fora, foi selecionado como objeto de simulação o dia 07/11/2016, situação diária e mensal típica que
apresentou dados próximos às médias climatológicas da cidade. A simulação para cada cenário se deu
em 2 (dois) períodos de 6 (seis) horas, são eles: de 8 horas às 14 horas e de 16 horas às 22 horas no
horário oficial de Brasília. A velocidade do vento utilizada foi a velocidade média da cidade, 3,600 m/s,
direção dos ventos dominantes, ventos no quadrante norte a sul (predominância segundo a Rosa dos
ventos da cidade), todos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Os dados de entrada
(input data) do software Envimet 4 foram os dados horários climáticos do dia 07/11/2016, tempo de
simulação de 14 horas, velocidade média do vento 3,600 m/s, direção dos ventos 270º (norte inclinado),
temperatura da atmosfera de 21ºC. Os dados de entrada do software Autodesk Flow Design foram a
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velocidade do vento (Wind speed) de 3,600 m/s, orientação1 0º em relação a modelagem do Google
SketchUp alinhada ao norte geográfico e resolução de visualização de 250 %.

3.1 Apresentação das características climáticas e de composição espacial de Juiz de Fora

A cidade de Juiz de Fora possui uma área de 729.975,000 km² e está localizado na Zona da Mata
Mineira, região sudeste do estado de Minas Gerais. A cidade está locada a 21.77º de latitude sul e 43,55º
de longitude. A cidade é de clima tropical de altitude. Segundo a Classificação bioclimática das sedes
dos municípios brasileiros Juiz de Fora está na zona bioclimática 3.
Considerando os dois trechos propostos para as análises, o cenário de análise 1 (Figura 3)
compreende uma área de 782,700 m² e dimensões de 1.359,000 Km por 576m no bairro Manoel
Honório, tem uma configuração de verticalização menos significativa em relação ao cenário 2 (dois)
localizado na zona central no bairro Centro. O cenário 2 (Figura 4), embora menos verticalizado, seu
entorno apresenta uma topografia muito acentuada e que será analisada na influência quanto ao fluxo da
ventilação.

(a)
(b)
Figura 2a e 2b - Localização dos cenáriose da cidade de Juiz de Fora - Adaptado do Google Mapas. Acessado em 16 de jun de
2017

Figura 4 - Cenário 2 - Imagens da área de estudo

Figura 3 - Cenário 1 - Imagens da área de estudo 

4. RESULTADOS
1

Orientação do modelo seguindo os seguintes dados: x angle (.deg)= 0, y angle (.deg)= 0, z angle (.deg)=0.
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Os resultados atingidos nas simulações dos cenários foram analisados de duas formas. Primeiro, foram
apresentadas as avaliações de conforto do transeunte, e depois, as análises das velocidades e das
diferentes pressões relativas aos ventos. Para análise dos cenários na escala do usuário foram utilizados
os efeitos aerodinâmicos e escala de conforto desenvolvido por Sousa; Lamenha; Freitas; Bittencourt
(2014) com base em Gandemer (1978).
Tabela 1 - Cenário de análise 1.

Cenário 1 - Manoel Honório - Segmento total - Trecho 1 da Figura 2
Data e hora considerada: 07/11/2016, 12 horas - Diurno

Velocidade do vento de entrada: 3.6 m/s

Figura 5 - Análise de velocidade e efeitos do vento no cenário 1: (1) Efeito de canto, (2) Efeito de canalização, (3) Efeito
venturi.

Como pontuado na Figura 5, foram identificados os (1) Efeitos de canto em dois pontos, onde o
vento claramente circunda a edificação a barlavento ganhando velocidade, e os (3) Efeitos venturi em
três pontos, onde as áreas mais abertas, altas, vegetadas com o estreitamento da passagem do vento
causou no meio urbano, gerando ganho de velocidade do vento na parte mais estreita e, em seguida, a
perda de velocidade por dissipação natural do vento.

Figura 6 - Análise de temperatura do ar às 12 horas do dia 07/11/2016 no cenário 2. Fonte: autores

Percebeu-se no resultado da simulação da temperatura, na Figura 6, que os valores simulados
foram próximos da temperatura máxima registrada no dia segundo o INMET e que as regiões mais
quentes da área analisada são as que apresentam as cores em vermelho. As áreas mais quentes, em
vermelho, apesar de serem mais ventiladas, são também mais expostas à insolação devido à topografia
vide Figura 7. Quanto à umidade, na maior parte da área, se manteve próxima da umidade do ar média
no dia.
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Figura 7 - Análise de velocidade do ar e pressão do vento no Flow Design no cenário 1. Fonte: autores

A topografia, como percebido na Figura 7 e Figura 8, é mais acentuada à esquerda e passa por
declive até uma área mais plana à direita. As velocidades identificadas nas Figuras 5 e 8 foram próximas
ou abaixo de 2,000m/s, o que valida os resultados. Este quadro pode gerar desconforto por acúmulo de
calor em períodos quentes e úmidos segundo sugere Sousa; Lamenha; Freitas; Bittencourt (2014)

Figura 8 - Análise do fluxo do vento no Flow Design no cenário 1. Fonte: autores

Na figura 8 é possível perceber que, devido à topografia de declive em relação à direção do
vento e a baixa altura dos edifícios do entorno próximo do cenário 1 da Avenida Rio Branco analisado,
tem ventilação prejudicada na parte mais baixa da topografia, pois os edifícios de todo o entorno não são
suficientemente altos para canalizarem o vento. Na Figura 8, foi visível também que nos casos
circulados, alguns edifícios mais altos na área, gerou-se um efeito de barreira que prejudicou as
edificações mais baixas posteriores, que é perceptível com a escala em tons azuis na área circulada.
Tabela 2 - Cenário de análise 2.
Cenário 2 - Parque Halfeld até a Santa Casa de Misericórdia - Trecho 2 da Figura 2 -Segmento da Rua Floriano Peixoto à
Catedral Metropolitana (parte 1)
Data e hora considerada: 07/11/2016, 12:00 - Diurno

Velocidade de entrada: 3.6 m/s

Na figura 9 é possível evidenciar o (1) Efeito de canto gerado na edificação a barlavento.
Observa-se na Figura 9 e na Figura 12 o (2) Efeito de canalização gerado no curso da avenida, visto do
aumento da velocidade dos ventos. Ademais, segundo também sustenta Sousa; Lamenha; Freitas;
Bittencourt (2014) esta velocidade em um período úmido e quente é o bastante para gerar conforto. As
velocidades identificadas na Figura 8, na Avenida Rio Branco do trecho da Rua Floriano Peixoto até a
Catedral Metropolitana foram entre 1,900 m/s e 2,860m/s, dado que é confirmado na simulação na
Figura 12 que apresenta a velocidade próximo de 2,046 m/s e até 3,000 m/s.
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Figura 9 - Análise de velocidade e efeitos do vento no cenário 2: (1) Efeito de canto, (2) Efeito de canalização, (3) Efeito
venturi, (4) Efeito de barreira. Fonte: autores

Figura 10 - Análise de temperatura do ar às 12 horas do dia 07/11/2016 no cenário 2. Fonte: autores
Na figura 9 percebe-se que, confrontando com os efeitos observados nesta mesma área vistos na
figura 10 é possível afirmar que às 12 horas do dia 07/11/2016 os efeitos venturi e o efeito de
canalização foram o bastante para manter o ambiente em menor temperatura. Já nas áreas um pouco
mais quentes, em laranja, em geral, devem-se à menor velocidade dos ventos nos locais.
Observa-se nas Figuras 11 e 12, que a verticalização na porção mais central do centro gera
espaços opostos à direção dos ventos são velocidades inferiores a 2,000 m/s que, segundo a escala de
Sousa; Lamenha; Freitas; Bittencourt (2014), são áreas de desconforto por acúmulo dos calores e
qualidade dos ares comprometidas. O efeito de barreira também é perceptível e o espaço entre os
edifícios não é são suficiente para permitir o bom fluxo do vento, acumulando muito calor no verão.
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Figura 11 - Análise da velocidade e pressão do vento no Flow Design no cenário 2. Fonte: autores

Figura 12 - Análise da velocidade e pressão do vento no Flow Design.Fonte: autores

5. CONCLUSÕES
A problemática principal deste trabalho residia na tendência à verticalização da Avenida Rio Branco de
Juiz de Fora e quanto à sua interferência na ventilação urbana da área. Pelas considerações realizadas
com os dados obtidos nas simulações e das análises in loco, foram relacionadas as seguintes conclusões:
➤ Com os resultados obtidos percebe-se que para a área do centro (cenário 2) a utilização dos
parâmetros da legislação vigentes, como o conjunto de diretrizes edilícias de Juiz de Fora, as Leis
Municipais nº 6909,6910 e 6911, e os parâmetros da legislação da época do incentivo à verticalização
não foram adequados para o clima urbano tomando o quadro atual de Juiz de Fora, pois estes
balizadores fizeram que fossem gastados os potenciais construtivos máximos e estes montes maciços
criados conformaram em uma significativa justaposição (MASCARÓ,1995) que, claramente, gerou um
efeito negativo por limitar a ventilação e tornando a área progressivamente mais quente no verão
➤ Tomando como base a NBR 15.220 na tabela 9- Estratégias de condicionamento térmico
passivo para zona bioclimática 3, zona da qual Juiz de Fora faz parte, indica que no verão seja utilizada
como estratégica a ventilação cruzada, entretanto, os vários prédios, como observados nos resultados do
cenário 2 - Centro de Juiz de Fora impedem o ótimo fluxo do vento e resulta no não aproveitamento
desta estratégica, principalmente naqueles locais onde estão presentes prédios em efeito malha ou com
alturas superiores, caracterizando-se assim como barreiras.
➤ Fazendo uma analogia com Romero (2000, p.57) a morfologia do tecido urbano de Juiz de
Fora se aproxima erroneamente a um ambiente quente-seco sem inverno no qual apresenta alta
densidade e pouca exposição das superfícies para radiação solar, quando na realidade a região de Juiz
de Fora, principalmente o cenário 2- Centro deveria se aproximar às características de uma região
quente-úmido em que apresenta ambientes dispersos, abertos e extensos, permitindo uma melhor
fluidez dos ventos no verão e uma maior permeabilidade da radiação solar por conta dos espaços.
➤ Tomando como base os dois cenários analisados, o cenário 1 - Manoel Honório obteve uma
melhor performance pelos seguintes motivos: (i) As grandes obstruções da ventilação não são
numerosas e os espaços para incidência da radiação solar são maiores, (ii) A diversidade de tamanhos de
construções gera um fluxo mais fluido que permite a abrangência dos ventos sobre as fachadas
(considerando a parte externa da construção).
Foi-se observado que nos cenários analisados os edifícios mais altos, objeto deste estudo,
resultou em uma nova forma no fluxo de vento, podendo ser indesejável, para o clima quente e úmido
por impedir a ventilação, e desejável para o inverno como quebra-vento, entretanto esta técnica deveria
vir de um planejamento da área urbana que, no caso de Juiz de Fora não existe de forma consolidada e
ideal. Fica claro, através do mapas de temperaturas apresentados neste trabalho que o seu aumento é
devido também a falta de ventilação. Esta afirmação nos permite salientar a necessidade de
9
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instrumentos eficazes para gerar não somente conforto para os usuários,quanto cidades mais
sustentáveis e equilibradas.
Sendo assim, este trabalho expressa a necessidade dos órgãos municipais debruçarem do
rebatimento das legislações vigentes na ventilação do espaço urbano, visto que os resultados
encontrados evidenciam a necessidade da equidade entre o crescimento urbano e o conforto do espaço
urbano na Avenida analisada. As indicações e encaminhamentos da verticalização e da ventilação
urbana devem constar nos planejamentos urbanos a fim de se obter uma maior regulação e
aproveitamento dos recursos ambientais. Em suma, é necessária a inclusão não somente de pontos
relacionados à climatologia, mas de um estudo de verticalização e suas devidas reverberações na
ventilação urbana na legislação urbana de forma mais aprofundada e mais específica extensivo à toda
gleba urbana de Juiz de Fora, principalmente nas áreas mais urbanizadas.
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RESUMO

O estudo da arborização urbana em geral e da arborização viária, em particular, visa avaliar a possibilidade de
melhoria da qualidade de vida nos ambientes urbanos. O planejamento urbano tem se voltado para formas de
conduzir o espaço e integrá-lo com os elementos naturais novos e já existentes. Entretanto ainda são poucas as
informações que conduzem a esse planejamento de uma forma coerente e factível com situações específicas,
considerando para isso particularidades e exigências. O atual trabalho tem como propósito avaliar variáveis
climáticas, como temperatura e umidade do ar relacionando-as ao posicionamento de indivíduos arbóreos,
assim como sua espécie e porte na cidade de Pará de Minas, Minas Gerais. Foram coletadas as variáveis de
temperatura ambiente e umidade relativa do ar, sendo calculado posteriormente a umidade absoluta, além da
mensuração do ISA (Índice de Sombreamento Arbóreo) e do IAF (Índice de Área Foliar) obtidos
respectivamente através da projeção das copas e análise de fotos hemisféricas. Os resultados obtidos apontam
para a relação da presença arbórea, assim como o porte, condição da copa e posicionamento, agrupados ou
não, na positiva contribuição microclimática do local avaliado. Os dados encontrados ressaltam a importância
da arborização urbana viária nas condições microclimáticas dos centros urbanos, o que contribui diretamente
para a melhoria do conforto térmico urbano.
Palavras-chave: arborização urbana, desempenho térmico, planejamento urbano.

ABSTRACT

The study of urban afforestation in general and of the road tree, in particular, aims to evaluate the possibility
of improving the quality of life in urban environments. The urban planning has turned to ways of guiding space
and integrating it with new and existing natural elements. Meanwhile, there is still little information that leads
to this planning in a coherent and feasible way with specific situations, considering for this particularities and
requirements. This present work aims to evaluate climatic variables, such as temperature and humidity of the
air relating them to the positioning of arboreal individuals, as well as their species and size in the city of Pará
de Minas, Minas Gerais. The variables of ambient temperature and relative humidity were collected, being
subsequently calculate the absolute humidity, as well as the measurement of the ISA (Arboreal Shading Index)
and the IAF (Foliar Area Index), respectively, obtained through the projection of the treetop and analysis of
hemispheric photos. The obtained results point to the relation of the tree presence, as well as the size, canopy
condition and positioning, grouped or not, in the positive microclimatic contribution of the evaluated site. The
data found highlight the importance of urban tree planting in the microclimatic conditions of urban centers,
which contributes directly to the improvement of urban thermal comfort.
.
Keywords: Urban tree arborization, Thermal performance, urban planning.
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1. INTRODUÇÃO

Em decorrência do aumento da população mundial, o ambiente construído nos meios urbanos vem impondo
transformações severas no ambiente natural com consequências diretas na qualidade de vida. A rapidez com
que se deu o crescimento das cidades dificultou a execução de um planejamento urbano adequado quanto ao
uso do solo, tornando-as mais áridas e quentes. Nos anos de 2014 e 2015, grande parte da população brasileira,
urbana e rural, sofreu os efeitos de uma estiagem sem precedentes e de altas temperaturas que causaram grandes
desconfortos à população e prejuízos generalizados, com perdas significativas no campo – agricultura e
pecuária- e na cidade - indústria e comércio. Neste cenário, a vegetação nas áreas urbanas têm decrescido cada
vez mais.
Sabe-se que as árvores oferecem grandes benefícios ambientais: produzem a sombra e a
evapotranspiração necessárias à regulação de temperatura e umidade na melhoria das condições
microclimáticas, retém a água da chuva por tempo suficiente para permitir um escoamento gradual evitando o
runoff e realimentando os mananciais hídricos subterrâneos; oferecem grande potencial estético,
imprescindíveis ao bem estar mental e psicológico das pessoas além de propiciarem a polinização. Em lugares
onde o conforto ambiental se torna crítico, a arquitetura de paisagem, pensando ecologicamente, propõe como
medida fundamental o enriquecimento das áreas verdes remanescentes e a criação das mesmas onde não
existem. ADAM (2001), afirma que “Os espaços urbanos, onde há maior reflexão solar e as temperaturas são
mais elevadas, têm nas áreas verdes (praças, bosques e parques além de passeios públicos), em função da
arborização, cobertura vegetal e permeabilidade do solo, condicionadores térmicos em potencial”.
Quanto ao conforto térmico, nota-se que a temperatura dos ambientes construídos, pela natureza dos
materiais com que são edificados, pode ser extremamente quente em algumas épocas do ano, pois concentram
o calor emitido por ondas térmicas que são absorvidas por esses materiais nos ambientes internos causando
desconforto ao usuário. Essa situação acaba por provocar uma maior demanda energética no funcionamento
de aparatos de redução de calor, como ventiladores, climatizadores e condicionadores de ar. Outro fator
negativo relativo à supressão sistemática da vegetação nas cidades é a formação das Ilhas de Calor Urbanas diferença de temperatura entre regiões urbanas e seu entorno rural, onde a vegetação se mantém. Essa
variabilidade pode ser melhor percebida nos meses mais quentes, quando se intensifica essa diferença. Parques
e áreas vegetadas, que tipicamente apresentam temperaturas de superfície mais frias, contribuem para resfriar
a temperatura do ar nas cidades (WONG, 2008, tradução da autora). Tal hipótese é corroborada por Silva Filho
(2005) quando afirma que algumas tecnologias, como a aerofotogrametria - método de obtenção de dados
topográficos por meio de fotografias aéreas digitais de alta resolução, geralmente, com o fim de mapeamento
- podem ser utilizadas para evidenciar os espaços impermeabilizados e onde há possibilidades para novos
plantios de árvores, objetivando a diminuição da poluição e tratamento de ilhas de calor nas cidades. O autor
aponta que outra boa ferramenta é a videografia, que pode mensurar a cobertura arbórea das cidades dentro do
tecido urbano, que é composto também de pelo sistema viário, edificações, pavimentações e demais tipos de
coberturas urbanas.
Dobbert et al. (2015) buscaram verificar a influência da cobertura arbórea na temperatura do ar e
analisar as variações microclimáticas à sombra e a pleno sol, por meio de simulações computacionais através
do modelo micrometeorológico ENVI-met©. Os autores estabeleceram um modelo de simulação variando
diversos parâmetros em ambientes urbanos, como tipos de pavimentação, diferentes tipologias urbanas e
cobertura arbórea e seus efeitos (evapotranspiração e atenuação da radiação solar). Após simulações com
diferentes porcentagens de cobertura arbórea (3% e 20%) demonstrou-se queda na temperatura do ar no sitio
com maior presença de vegetação, confirmando a influência positiva da arborização urbana nas condições
microclimáticas do seu entorno imediato.
Shinzato et al.(2015) afirma que a presença da vegetação como meio de redução da temperatura nas
cidades dependem do sombreamento e do processo de evapotranspiração, além de influenciar na direção dos
ventos e na filtragem da poluição, calcula o Índice de Área Foliar – IAF pelo método de fotos hemisféricas.
As autoras consideram o método fundamental para complementar o banco de dados de vegetação existentes e
contribuir para construção de modelagens mais próximas às condições das cidades tropicais. Explicam que o
processo da evapotranspiração relaciona-se diretamente com a resistência estomática que relaciona a
quantidade dos estômatos nas folhas com uma adequada condição no solo (disponibilidade de água) e na
atmosfera (disponibilidade de luz). Assim quando maior a área de exposição das folhas, maior o efeito.
Segundo Oliveira (2011), a temperatura do ar é amenizada pela vegetação através do controle da
radiação e pela umidade liberada através das folhas. Por meio das análises do Índice de Sombreamento Arbóreo
– ISA - percentual de área sombreada em relação à área total indicando o potencial de sombra resultante da
soma das áreas de copa no conjunto arbóreo, observou-se que regiões mais arborizadas e com sombra densa,
apresentaram menores valores de temperatura superficial, quando comparados com aquelas não arborizadas.
368

2

Abreu e Labaki (2010) complementam que um indivíduo arbóreo isolado plantado em área gramada é capaz
de proporcionar bem-estar ao usuário, ao longo do ano, em diferentes distâncias em relação ao tronco da árvore
concluindo que a sensação de conforto, independentemente dos índices utilizados na análise, varia
principalmente em função da densidade da copa da árvore. Gomes e Amorim (2003), avaliando as diferenças
térmicas e higrométricas entre uma praça densamente arborizada e outra desprovida de cobertura vegetal
concluíram que, quanto às condições térmicas, a vegetação é importante como agente regulador do campo
térmico do entorno, pois a praça mais arborizada apresentou melhores índices de conforto em relação aos
demais pontos observados, onde resultados de temperatura efetiva foram mais elevados, agravando as
sensações térmicas de estresse ao calor percebido pelo organismo humano.
A literatura acima citada traz aspectos relativos à arborização urbana em geral, mas percebeu-se que
pouco se comenta sobre a arborização urbana viária. Este estudo visa, em alguma medida, preencher essa
lacuna, uma vez que as autoras consideram essa modalidade de arborização urbana a mais democrática e
acessível à população em geral.

2. OBJETIVO

Esse artigo tem como objetivo caracterizar a influência do agrupamento arbóreo e das características
geométricas da copa das espécies Sibipiruna e Oti na contribuição de condições microclimáticas favoráveis ao
meio urbano, particularmente em ruas e calçadas. Foram levantados dados em áreas com presença e ausência
de arborização urbana viária.

3. MÉTODO

O método deste trabalho está dividido em duas etapas principais:
1. Caracterização da área de estudo.
2. Descrição dos indicadores / procedimentos bem como dos equipamentos utilizados na avaliação do
potencial arbóreo.

3.1. Caracterização da área de estudo.

A pesquisa aqui apresentada se desenvolveu em Pará de Minas, cidade localizada no estado de Minas Gerais,
a 90 km da capital Belo Horizonte, considerando que a cidade representa o perfil da maioria dos municípios
brasileiros, sendo que, do total de 5.570 municípios, 94,61% se encontram na faixa de população de até 100
mil habitantes (IBGE, 2016a). Isso indica que aquilo que pode ser avaliado e recomendado na questão da
arborização urbana nesta cidade pode ser replicado para os demais municípios desse contingente populacional.
Os critérios de escolha da área de estudo foram: oferecer, no mínimo, duas áreas distintas, próximas o
suficiente para que fosse possível a tomada de dados de temperatura, umidade e direção do vento dentro de
um período máximo de uma hora; que elas estivessem em sentidos diferentes (Norte-Sul, Leste-Oeste); que
apresentasse trechos arborizados em ambos os lados da rua e também trechos próximos sem arborização - para
que fosse possível observar o contraste nos dados coletados- e que tivessem edificações homogêneas. Assim,
o local escolhido foi um trecho das ruas Vicente Porfírio de Oliveira (sentido Leste Nordeste – Oeste Sudoeste)
e Engenheiro José Guimarães (sentido Sudeste-Nordeste), ambas no mesmo quarteirão, localizadas no bairro
Vila Maria em Pará de Minas. (Figuras 1, 2 e 3)
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Figura 1 - Área de estudo – imagem aérea.
Fonte: PARÁ DE MINAS, 2016.
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Figura 2 - Área de estudo – desenho.
Fonte: Desenho da autora, 2016.
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Figura 3 - Área de estudo. Rua Engenheiro José Guimarães e Rua Vicente Porfírio de Oliveira
Fonte: PARÁ DE MINAS, 2016.

3.2. Descrição dos procedimentos / indicadores e equipamentos utilizados na avaliação do
potencial arbóreo.

Foram demarcados, na área de estudo, 36 pontos, em quatro regiões distintas: duas em áreas arborizadas e duas
em áreas não arborizadas (Figura 4). As espécies presentes são a Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides) e
Oiti (Licania tomentosa).

Figura 4 - Área de estudo, pontos de medição e descrição das espécies.
Fonte: Desenho da autora, 2016.

3.2.1. Temperatura ambiente, umidade relativa e umidade absoluta

As medições de foram realizadas em dois horários do dia: das 06:00 h às 06:40 h (o mais fresco e úmido) e
das 14:00 h às 14:40 h (o mais quente e seco), no dia 12 de maio de 2016. Os dados foram coletados
considerando as informações referentes aos Dados Médios Horários Estação Florestal, fornecidos pelo
INMET.
O equipamento utilizado foi o Termo-Higrômetro Portátil modelo HT-260, da marca Instrutherm que
opera medição de temperatura e umidade através do sensor termistor nas seguintes escalas: Temperatura: -20
a 60ºC, Precisão: ± 2,5ºC; Resolução: 0,1ºC, com temperatura de operação: 0 a 50ºC; Umidade: 0 a 100% RH,
precisão: ± 3,5% RH, resolução: 0,1% RH, com umidade de operação máxima de 80% RH.
Os dados foram anotados manualmente e depois transferidos para uma planilha eletrônica do Excel®.
A partir daí foram importados para o programa Surfer®, onde se processou a modelagem das informações
levantadas cujas análises serão relatadas no item 4 a seguir.
Posteriormente os dados encontrados foram inseridos na equação 1, apresentada por Costa (1982),
para se obter a umidade absoluta, sendo está a razão entre a massa de vapor de água e o volume de ar presente:
=

Onde:
UA é a umidade absoluta [g/Kg];
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)

Equação 1
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UR é a umidade relativa [%];
Psat é a pressão de saturação [mmHg];
Patm é a pressão atmosférica [mmHg].

3.2.2. ISA – Índice de Sombreamento Arbóreo

Segundo Oliveira (2011), o ISA representa o potencial de sombra a partir da soma das áreas das copas dos
espécimes ou massas arbóreas estudas e pode ser encontrado a partir da equação 2:
=

á

(
( )

á

Onde:
ISA é o índice de sombreamento arbóreo [%];
Área sombreada é a área de projeção da copa arbórea [m²];
Área total é a área correspondente ao espaço em estudo [m²].

)

100

Equação 2

Entre os dias 27 e 28 de janeiro de 2017 foram medidas as projeções das copas arbóreas. As medições
ocorrem no horário de 13:00h as 13:50h, com sol a pino, considerando para isso o horário de verão brasileiro,
utilizando-se equipamento convencional - trena de fita de 30m, prancheta e imagens impressas ampliadas de
cada grupo arbóreo para anotações.
As projeções foram determinadas a partir do posicionamento dos espécimes. Considerou-se um eixo
central ao tronco a partir do qual tomou-se a medida com trena em diferentes angulações, a 90º e 45º em relação
ao tronco. Considerou-se a sombra projetada no solo conforme a Figura 5. Os dados levantados foram
transferidos ao programa AutoCad 2017®, para detalhamento de cada espécime estudado.

Figura 5: Esquema de medição usado para a projeção da sombra da copa (à esquerda). Pontos em vermelho demarcando os
espécimes estudados (à direita)

Neste mesmo período foram tomadas as alturas
dos indivíduos arbóreos comparando-as com a altura de
uma pessoa posicionada em frente ao espécime
estudado. Como pode ser visto na Figura 6 a pessoa, de
altura correspondente à 1.60m, foi usada como
referência e, através do programa Adobe Photoshop®,
sua silhueta foi multiplicada para que atingisse o
tamanho relativo do espécime na fotografia,
encontrando assim a sua altura.
A partir de então, foi possível calcular o ISA,
considerando-se tanto as massas arbóreas formadas
pelo indivíduo e pelo conjunto arbóreo. A área total
considerada no cálculo foi a do trecho da via no
quarteirão de estudo, sendo levantados os dados nos
espécimes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, como visto na
Figura 7.
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Figura 6: Método comparativo para obtenção da
altura dos indivíduos.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

5

Figura 7: Áreas consideradas para cálculo ISA
Fonte: Elaborado pelas autoras

3.2.3. IAF - Índice de Área Foliar

O IAF (Índice de área foliar) representa a relação da área foliar total pela área de superfície de terreno. Um
dos métodos indiretos para obter o IAF, segundo Shinzato (2014) é através das fotografias hemisféricas, que
se utilizam do Gap Fraction, a possibilidade do raio luminoso (solar), de não receber nenhuma interferência da
copa arbórea.
As fotografias foram obtidas no dia 28 de janeiro de 2017, entre 18:30 e 19:00 h, período próximo ao
pôr do sol, quando, segundo Galvani e Lima (2014), seria mais apropriado para fotografar a copa das árvores
para efeitos de análise do IAF. Para o procedimento foi usado uma câmera digital Nikon Coolpix 5400 com a
lente olho de peixe Nikon FC-E9 direcionada para o norte, com auxílio de uma bússola. As fotografias foram
feitas a 1,20m do solo com a ajuda de um tripé nivelado. As imagens geradas nesse procedimento foram
analisadas pelo software Gap Light Analyzer 2.0® (GLA), após serem transformadas para o formato Bitmap
através Adobe Photoshop®. Uma vez inseridas no GLA e identificadas duas pontos de referência, um ao norte
e outro a sul na própria imagem foi identificado o norte magnético, inserido os dados de correção magnética e
o tipo de distorção da projeção da lente. Em seguida foram acrescentados os dados referentes a localização
geográfica (latitude, longitude e elevação) além de dados referentes à radiação solar incidente. As variáveis
referentes à radiação foram: Índice de Nebulosidade (kt) igual a 0,46, Fração espectral igual a 0.44, Fração de
Feixe igual a 0,44. Tais variáveis foram previamente calculadas a partir dos dados fornecidos pelo Software
Radiasol2.0® para Irradiação global, Irradiação direta, Irradiação difusa e Irradiação total diária para a cidade
de Pará de Minas. Em seguida foi selecionado o canal azul para a imagem de análise e através da ferramenta
“Treshold” foi possível criar uma figura binária, nas cores preto e branco, diferenciando assim os pixels
referentes a elementos arbóreos e os referentes ao céu. Por último foram calculadas a variável LAI 4 que
representa o Índice de Área Foliar associado ao ângulo zenital de 0-60º (GALVANI; LIMA, 2014).
Foi analisado o IAF da massa arbórea do conjunto (espécimes 1, 2 e 3 na Rua Vicente Porfírio de
Oliveira e 7 e 9 na Rua Engenheiro José Guimarães, além do o IAF dos espécimes isolados 4 e 8.

3.2.5.PET / PMV – Índice de Temperatura Fisiológica Equivalente

O Índice de Temperatura Fisiológica Equivalente (PET) foi desenvolvido para espaços abertos e fechados. É
um índice representativo de uma temperatura fictícia que segundo Assis et al. (2016,p. 03) “ (...) possibilita
avaliar o componente térmico do clima a partir da experiência pessoal dos indivíduos através de uma escala
de sensações térmicas (PMV – voto médio estimado) ”.
Foi considerado para o presente trabalho a calibração deste índice para a cidade de Belo Horizonte
realizado por Simone Hirashima (2010). Belo Horizonte possui clima de classificação Cwa, segundo a
classificação de Koppen, como também a cidade de Pará de Minas que apresenta clima meio quente e úmido
com chuvas de verão e presença de verões quentes e invernos brandos (PARÁ DE MINAS, 2006). Para efeito
de comparação foram encontrados o índice PET, através do software RayMan®, para a data de tomada de
variáveis, considerando para isso a média das variáveis para as áreas com presença e ausência arbórea. Os
dados de entrada referentes a pessoa foram os dados médios encontrados por Hirashima(2010) em um grupo
de 994 entrevistados, no qual a média foi sexo masculino, 32 anos 1,70m de altura e 69kg. Os dados referentes
à vestimenta, assim como à atividade desempenhada foram igualmente adotadas tendo como base os dados
fornecidos por Hirashima(2010), 0,5clo e 132.7W respectivamente.
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1 Temperatura ambiente, umidade relativa

Os dados coletados foram modelados no programa Surfer® gerando as imagens referentes às figuras 8 a 11.
No horário de 6:00h a 6:40h, mais fresco e úmido (Figuras 9 e 10) percebe-se que os índices de
temperatura são ligeiramente maiores e os de umidade ligeiramente menores nos locais onde surgem os
primeiros raios do sol. As faixas de temperatura e umidade se apresentam de forma gradativa e contínua, onde
a presença dos elementos arbóreos agrupados não parece exercer influência significativa. Nesse momento a
temperatura apresenta uma diferença de 2.4°C, variando de 17.4°C a 19.8°C, enquanto que a umidade relativa
apresenta uma diferença de 10%, variando de 75.5% a 85.5%.

Figura 8: Modelagem - temperatura, de 6:00 h às 6:40 h.
Fonte: Elaborado pelas autoras. 2016.

Figura 9: Modelagem - umidade relativa, de 6:00 h às 6:40 h
Fonte: Elaborado pelas autoras. 2016.

Figura 10: Modelagem - temperatura, de 14:00 h às 14:40 h.
Fonte: Elaborado pelas autoras. 2016.

Figura 11: Modelagem - umidade relativa, de 14:00 h às 14:40 h.
Fonte: Elaborado pelas autoras. 2016.

Nas modelagens dos dados levantados no horário mais quente, das 14:00 às 14:40h (Figuras 11 e 12)
evidencia-se a influência das árvores na diminuição das temperaturas e no aumento da umidade relativa nas
suas imediações, fato percebido com mais intensidade no conjunto arbóreo mais agrupado, da espécie
Sibipiruna (todas de grande porte), na rua Vicente Porfírio de Oliveira, do que no conjunto de elementos mais
espaçados, da espécie oiti (de pequeno, médio e grande portes), na rua Engenheiro José Guimarães (ver
descrição na Figura 2). Nesse momento a temperatura apresenta uma diferença de 4.5°C, variando de 27.5°C
a 32°C, enquanto que a umidade relativa apresenta uma diferença de 8.5%, variando de 40.5% a 49%.

Ao calcular a umidade absoluta percebe-se que a presença ou ausência arbórea não expressa significativa
diferença entre os valores encontrados. Como visto na Figura 12 a diferença entre os menores dados de
umidade absoluta coletados para o período de 06:00h as 06:40 equivale a 0.04g/Kg, sendo a diferença entre os
maiores dados em áreas com presença arbórea e ausência equivale a 0.03g/Kg, onde a maior umidade absoluta,
12.14g/Kg, é relativa a um ponto de ausência arbórea. Já no período da tarde de 14:00h às 14:40h observa-se
que ao contrário da umidade relativa esse dado aumentou em relação ao período da manhã. A maior umidade
absoluta encontrada, 14.7g/Kg, está relacionada a um ponto de ausência arbórea, já a maior umidade absoluta
de um ponto com presença arbórea equivale a 14.42g/Kg, 0.28 g/kg abaixo do maior valor encontrado para a
área e data em estudo, como visto na Figura 13.
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Figura 12: Umidade absoluta período da manhã
Fonte: Elaborado pelas autoras. 2016.

Figura 13: Umidade absoluta período da tarde
Fonte: Elaborado pelas autoras. 2016.

4.2 ISA – Índice de Sombreamento Arbóreo

A partir das projeções (Figura 7 acima) percebe-se que a área de sombreamento arbóreo é expressiva em
relação ao trecho em estudo. Para o trecho relativo à Rua Vicente Porfírio de Oliveira obteve-se um ISA
correspondente a 34,58%, podendo ser observado pela Tabela 1, que o mesmo se encontra abaixo do índice
recomendado para áreas predominantemente residenciais, cujo índice equivale a 50%, segundo Simões et al.
(2001 apud Oliveira, 2011, p105). Assim como o ISA encontrado no trecho correspondente a Rua Engenheiro
José Guimarães equivalendo a 26,60%, 23,40% abaixo do desejado. Tais resultados demonstram o quanto a
vegetação urbana viária ainda está aquém do ideal.
A partir da altura de cada espécime nota-se uma considerável relação entre o porte arbóreo e o seu
potencial de sombreamento, em que o ISA se apresenta com um valor mais elevado no trecho com espécimes
cuja média de altura equivalente a 10,25m. Já no trecho em que a altura média foi equivalente a 8,5m o ISA
apresenta um valor inferior.
Tabela 1: Relação ISA na área de estudo
Nº

Altura dos espécimes

DAP

Espécie

1

11m

1,7m

Sibipiruna

2
3

11m

2,3m*

Sibipiruna

9m

1,5m

Oiti

11m

1,9m

11m

8

6,4m

9

10
11
12

*troncos bifurcados

Sibipiruna

8m

4
7

1,3m

8m

9,6m
7m

1,4m
1,3m

1,3m

1,15m

ISA da massa
arbórea

34,58%

Podada pela
Cemig
Sim

Sim

Sim

Sibipiruna

Não

Oiti

Não

Oiti

Oiti

Oiti

Não

26,60%

2,1m*
Oiti
Fonte: Elaborado pelas autoras. 2016.

Não
Sim

Sim

Sim

4.3 IAF - Índice de Área Foliar

Pelo processamento de imagens através do software Gap Light Analyzer 2.0 foi possível determinar o IAF
referente aos espécimes 4 e 8, citados acima, e o IAF referente à massa arbórea dos espécimes 1, 2 e 3 e dos
espécimes 7 e 9.
Pelas fotos hemisféricas nota-se que a copa arbórea ocupa grande parte da fotografia. Na Figura 14 a
árvore em estudo é a árvore 8 da espécie Oiti que apresenta copa densa com poda discreta, o que garante o
maior IAF avaliado entre os espécimes estudados, 3,34. Já a massa arbórea composta pelos indivíduos 7 e 9,
sendo o primeiro com presença de poda, obteve-se um IAF aproximadamente 10% inferior ao da árvore 8 de
mesma espécie. Já na massa arbórea composta por exemplares da espécie Sibipiruna, Figura 15, o IAF avaliado
equivale a 3,05, como visto na Tabela 2. Apesar de todos os espécimes desta massa apresentarem poda drástica,
o índice aqui analisado está a aproximadamente 17% acima do índice referente a um único espécime da mesma
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área em estudo, no caso a árvore 4. O que indica que mesmo podadas quando agrupados os espécimes arbóreos
podem oferecer significativa área foliar.
Árvore

Tabela 2: Relação IAF e área de estudo

IAF [m²

Espécie

1
2
3
4
7
9
8

Sibipiruna
Sibipiruna
Sibipiruna
Sibipiruna
Oiti
Oiti
Oiti

m-²]

3,05
2,54

3,03
3,34

Figura 15: análise do IAF da massa arbórea na Rua Vicente
Porfírio de Oliveira
Fonte: Acervo das autoras

Figura 14: Análise do IAF da árvore 8 na Rua Engenheiro
José Guimarães
Fonte: Acervo das autoras

Elementos como galhos, troncos e edificações não são diferenciados pelo GLA e são também
considerados no valor encontrado de IAF. Os resultados apontam para uma relação entre a altura das árvores
e o índice de área foliar, assim como a presença ou não de poda em seu resultado final. Árvores de porte igual
a 11m apresentaram IAF inferior a de árvores de menor porte.

4.4 ISA – Índice PET

Hirashima (2010) calibra o índice PET considerando a faixa de temperatura entre 20 a 41ºC para espaços
abertos na capital mineira (Tabela 3).
Tabela 3: Comparação entre Índice PET calibrado para a cidade de Belo Horizonte e o encontrado para Pará de Minas

Intervalos do índice térmico PET para diferentes graus de percepção térmica encontrados para Belo Horizonte e Pará de Minas
PET (ºC) calibrado para Belo
Horizonte por HIRASHIMA, 2010

Percepção
térmica

-

-

Até 30,5

Confortável

Acima de 35

Muito
Calor

30,5 -35

PET (°C) encontrado para o dia
12/05/2016
13.8

Calor

Áreas e horários

Presença arbórea (06:00 às 06:40)

14.0

Ausência arbórea (06:00 às 06:40)

-

-

37.8

Presença arbórea (14:00 às 14:40)

38.2

Ausência arbórea (14:00 às 14:40)

Pela análise dos dados medidos em 12/05/2016, no período de 14:00-14:40 h tem-se que tanto nos pontos
com presença quanto nos pontos com ausência arbórea o índice PET encontrado através do software RayMan
são elevados além de estarem dentro da faixa designada como “Muito Calor” por Hirashima (2010).
Considerando o índice PET como o conjunto de variáveis presentes no ambiente em estudo e que contribuem
diretamente para o conforto térmico do usuário, como temperatura do ar, velocidade do vento, umidade relativa
do ar e radiação global, afere-se que apesar da diferença do índice entre os pontos com presença ou não de
árvores as condições do ambiente como um todo não proporcionam o devido conforto para os usuários, análise
esta que depende de outros fatores além da arborização.
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5. CONCLUSÕES

Através deste estudo pode-se observar a influência positiva da arborização urbana viária no conforto térmico
urbano. Nas áreas em que ocorre a presença de árvores de grande porte as temperaturas do ar, assim como a
umidade relativa do ar são maiores, favorecendo o conforto térmico. O agrupamento de espécimes intensifica
o potencial termo regulador arbóreo. A poda assim como o corte dos exemplares demonstrou interferência no
índice se sombreamento, uma vez que nas áreas em que ocorreram menos podas o índice é superior a áreas em
que ocorreram mais podas. Porém a umidade absoluta encontrada para área com presença e ausência arbórea
não apresentou grandes diferenças, o que pode apontar para uma situação em que o espécime através de um
mecanismo de defesa, que em um momento de estresse térmico e em um ambiente urbano com escassez de
outros indivíduos, tenta preservar seu equilíbrio contribuindo com uma pequena parcela para a umidade local.
Como prosseguimento deste trabalho, novos dados referentes à temperatura do ar, umidade relativa, umidade
absoluta e velocidade do ar serão aferidos, tanto na área em estudo como em outras adicionais, a fim de
proporcionar melhores comparações e análises futuras.
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RESUMO

Áreas verdes urbanas podem atuar como reguladoras do microclima, melhorando a qualidade de vida da
população urbana. Quando inseridas em praças, contribuem também para o conforto térmico do usuário. A
praça desempenha por sua vez um papel importante, tendo caráter multifuncional. O presente estudo foi
realizado em uma praça pública na cidade de Curitiba, com objetivo de compreender o comportamento do
usuário em áreas de permanência, sua relação com a sensação térmica estimada e o impacto do entorno no
acesso solar durante as quatro estações do ano. O estudo de campo utilizou técnica observacional com
campanhas de observação não invasivas. Por meio da utilização de duas câmeras fotográficas, foram obtidas
fotos por time lapse, em intervalos de 1,5 minutos, de bancos ocupados por visitantes. As imagens obtidas
permitiram monitorar e analisar o tempo de exposição contrastando-o com a posição do sol, a sombra
projetada pelos edifícios do entorno e áreas sombreadas por árvores durante quatro dias por estação do ano.
Os resultados foram comparados com as faixas de sensação térmica definidas para o índice de conforto em
espaços abertos PET a fim de se estabelecer a preferência dos usuários por determinada situação de
exposição solar ou sombreamento. Conclui-se que a variação térmica durante as quatro estações elucidou o
comportamento humano observado na escolha por áreas de permanência na praça.
Palavras-chave: conforto térmico, planejamento urbano, acesso solar, praças.

ABSTRACT

Urban green areas can act as mediators of microclimate and provide improvements in the quality of life of
urban populations. When located in urban squares, vegetation can also contribute to thermal comfort
conditions. Squares have an important role and a multifunctional character. This study was carried out in a
public square in the city of Curitiba, and aimed to understand users’ behavior in resting areas in relation to
estimated thermal sensation and impacts of adjacent buildings on the solar access during the four seasons.
The field study used an observational technique with unobtrusive observation campaigns. By means of two
photographic cameras, time-lapse photos were taken at intervals of 1.5 minutes from benches used by
visitors. The images obtained allowed us to monitor and analyze the time of exposure relative to the sun
path, shadows cast by surrounding buildings and areas shaded by trees on four observation days per season.
Results were compared with the defined thermal sensation bands for the outdoor comfort index PET in order
to establish the preference of the users for a certain situation of sun exposure or shading. It is concluded that
the thermal variation during the four seasons explained human behavior observed when choosing resting
areas in the square.
Keywords: thermal comfort, urban planning, solar access, squares.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, o tempo total ao ar livre, conforme descrito em estudo realizado em 12 países pela Pesquisa
Nacional de Padrões de Atividade Humana “NHAPS” (KLEPEIS et al, 2001), é a parcela mais insignificante
do dia. De acordo com esse estudo, o ser humano passa 87% do tempo em ambientes internos. Entretanto, os
13% do tempo restante são gastos em áreas externas, cujas condições de conforto estão diretamente
relacionadas com a forma como a arquitetura e o planejamento definem e moldam o espaço urbano.
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Para Alva (1997), a qualidade ambiental e conforto térmico de um espaço aberto são obtidos pelo
conjunto de condições psicológicas, sociais, arquitetônicas e morfológicas urbanas. Portanto, soluções
construtivas sem estudo prévio de impactos gerados podem alterar as condições do microclima local. Miana
(2010) reforça ser imprescindível o estudo de impacto ambiental de uma edificação em seu entorno imediato,
como na ventilação e no acesso solar.
Por sua vez, condições microclimáticas são consideradas essenciais para áreas externas, pois afetam
as atividades locais e, por conseguinte, o seu uso (NIKOLOPOULOU E LYKOUDIS, 2006). Além disso, os
espaços públicos são importantes para a criação do senso de comunidade local, cujo surgimento depende da
aceitação do espaço urbano para o desenvolvimento de atividades ao ar livre. Nesse sentido, quando as áreas
são bem planejadas, atraem um número maior de pessoas, tornando-se também mais atrativas
economicamente (NIKOLOPOULOU; BAKER; STEEMERS, 1999; NIKOLOPOULOU, 2004; GEHL;
MATAN, 2009).
Em um centro urbano, os parques e praças são as principais áreas de lazer externas que podem
contribuir para a minimização dos efeitos nocivos na qualidade de vida da população urbana, oferecendo
locais de relaxamento e recreação como oásis urbanos (NIKOLOPOULOU; BAKER; STEEMERS, 2001;
KNEZ; THORSSON, 2006; OLIVEIRA e ANDRADE, 2007; MAYER, 2008; LIN, 2009). Nesses espaços, a
vegetação urbana auxilia a estética, compõe a paisagem e colabora com o sombreamento, importante
estratégia para se atingir conforto térmico em condições de temperatura elevada (MONTEIRO, 2002).
Contudo, sob condições frias, áreas de lazer externas devem também oferecer locais de permanência com
pleno acesso ao sol (LIN et al., 2012).
Curitiba possui clima subtropical, pertencendo à Zona Bioclimática 1 do Zoneamento Bioclimático
Brasileiro, com temperatura média anual de 17ºC, e amplitude anual entre 9ºC a 13ºC (IPPUC, 2008; ABNT,
2005). Devido às suas coordenadas geográficas e à altitude de 934 m, Curitiba é considerada a capital mais
fria do Brasil (KRÜGER; DUMKE, 2001), sendo que o impacto microclimático gerado por edificações de
grande porte pode afetar o acesso ao sol em situações de frio, principalmente em espaços abertos, como em
parques e praças urbanos. Curitiba tem longo histórico quanto ao planejamento urbano, iniciando com o
Plano Agache, de 1943, o qual previa um crescimento radial da malha urbana. Em 1970, com a introdução
do Plano Serete (IPPUC, 2014), visou-se a uma expansão urbana mais linear com eixos indutores de
adensamento e crescimento a partir dos denominados Eixos Estruturais ou Setores Estruturais. Embora tal
plano tivesse aspectos positivos, sob determinadas condições e orientações cardeais, a verticalização de
edificações nos Setores Estruturais impactou negativamente na incidência solar no plano do pedestre,
incluindo áreas de lazer urbanas (PIASKOWY e KRÜGER, 2015; PIASKOWY e KRÜGER, 2016).

2. OBJETIVO
O objetivo do estudo foi analisar relações entre o impacto do entorno construído no acesso solar, condições
climáticas e o comportamento humano em áreas de permanência (bancos) de uma praça urbana, Praça do
Japão, localizada ao sul de um dos Eixos Estruturais de Curitiba, durante as quatro estações do ano.

3. MÉTODO
A Praça do Japão foi escolhida para o estudo, pois está inserida em uma área verticalizada pertencente ao
Setor Estrutural, entre os bairros Batel e Água Verde, sendo impactada pelos prédios do entorno quanto à
acessibilidade solar. A pesquisa foi de caráter longitudinal de campo, com técnica observacional exploratória
de abordagem indutiva. A fim de monitorar o comportamento dos usuários nos bancos da praça, foram
utilizadas duas câmeras fotográficas digitais, Nikon D80, com uma lente de autofoco Nikkor 18-135mm
f/3.5-5.6G, e Nikon D5200, com a lente autofoco Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G II.
Usando como suporte a única edificação existente na praça, o Memorial da Imigração Japonesa,
foram alocados dois tripés com as câmeras sobre a sacada do primeiro pavimento: a câmera D80 ficou
posicionada de modo a registrar os bancos à nordeste (bancos B1 a B5) e a câmera D5200 foi apontada à
noroeste, a fim de registrar a atividade nos bancos B8 a B16, conforme a Figura 1. A observação in loco foi
realizada por meio da técnica de time lapse com intervalo de um minuto e 30 segundos durante quatro dias
por estação em 2016, totalizando 16 dias de observação, todos definidos a priori como apresentando situação
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de céu claro. A instalação das câmeras no Memorial foi permitida para o período entre 10h30min e
17h00min, perfazendo um período monitorado de pelo menos cinco horas por dia.

Figura 1: Localização das câmeras e vistas referentes às duas tomadas

No verão, foi possível analisar um total de dez bancos dos 16 presentes na praça em decorrência do
tipo de lente utilizada. Durante essa estação, houve alterações na configuração dos bancos, sendo alguns
retirados e/ou realocados. A partir das observações de campo no outono e, depois, durante inverno e
primavera, houve a substituição da lente na Nikon D5200 para uma lente convexa Nikkor Sigma FISHEYE,
com um ângulo de abertura maior, aumentando o alcance da imagem de modo a cobrir um total de 14
bancos.
Para a caracterização da situação de sombreamento nos bancos (sol / sombreado por árvores / sombra
por edificações), as imagens foram editadas em nichos de análise, somando no conjunto das quatro estações
105.550 fotos, as quais foram analisadas individualmente. As variáveis meteorológicas foram coletadas da
estação oficial do SIMEPAR – Sistema Meteorológico do Paraná, localizada a aproximadamente 6 km de
distância da praça com o intuito de calcular o índice de conforto em espaços abertos PET (Physiological
Equivalent Temperature), o qual integra as variáveis meteorológicas relevantes para representar a sensação
térmica estimada para uma condição de exposição ao sol durante as campanhas de observação. A Tabela 1
apresenta faixas de conforto e estresse térmico em termos de valores na escala PET, as quais foram adotadas
para que se tivesse uma informação geral sobre os níveis de estresse/conforto térmico durante os períodos de
observação.
Tabela 1: Faixas de conforto/estresse térmico em termos de valores de PET (MAYER e MATZARAKIS, 1998 adaptado)
PET

Faixas de conforto e estresse térmico

04 °C a 08 °C

Forte estresse por frio

08 °C a 13 °C

Moderado estresse por frio

13 °C a 18 °C

Pouco estresse por frio

18 °C a 23 °C

Conforto

23 °C a 29 °C

Pouco estresse por calor

29 °C a 35 °C

Moderado estresse por calor

35 °C a 41 °C

Forte estresse por calor

Acima de 41 °C

Extremo estresse por calor
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Para o cálculo do índice, foi utilizado o programa computacional gratuito Rayman (radiation on the
human body) desenvolvido por Andreas Matzarakis e disponibilizado pela Universidade de Freiburg,
Alemanha (http://www.mif.uni-freiburg.de/rayman/intro.htm). Com a finalidade de estabelecer os
parâmetros individuais, como: peso, altura, idade e gênero dos frequentadores da praça, foram adotadas as
medidas de um homem padrão, conforme estabelecido pela ISO 8996/04: homem de 30 anos de idade, 70 kg,
1,75 m de altura, assumindo-se taxa metabólica para uma pessoa em repouso sentada, de 115W. O valor do
isolamento térmico da vestimenta, em “clo”, foi baseado nos valores da ISO 9920/95, adaptados ao clima
local por Bröde et al. (2012).
Os frequentadores dos bancos observados eram identificados por uma letra e um número, como, por
exemplo, A1, A2, A3 (...), a fim de se garantir ao mesmo tempo anonimidade e individualidade na análise
dos dados. Para cada cena, foi identificada a situação de sombreamento em cada banco. Identificaram-se
também as exposições de cada indivíduo (ao sol, à sombra, ou parcialmente à sombra) assim como o tempo
de permanência em cada cena, por banco. Fatores individuais como gênero e idade não foram levantados.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Em decorrência das edificações altas no entorno, da declividade e orientação solar da praça, há uma grande
variação no microclima durante o ano e também quanto ao aspecto de acesso solar. Por meio de simulação
computacional realizada com o Google SketchUp, conforme método descrito em Piaskowy e Krüger (2015),
foi levantado o sombreamento ocasionado na Praça do Japão, proveniente das edificações do entorno (Figura
2): para os equinócios (a), para o solstício de inverno (b) e para o solstício de verão (c). A vegetação da Praça
do Japão não foi considerada na análise computacional a fim de distinguir as fontes de sombreamento.

Figura 2: Sombreamento na praça nos equinócios (a), solstícios de inverno (b) e solstício de verão (c), ao meio dia

O horário definido para o comparativo entre estações foi às 12 horas. Na imagem para os equinócios
(Fig. 2a), a sombra ocorre em 12% da praça e afeta neste horário pelo menos dois bancos dos 16 existentes.
No solstício de inverno (Fig. 2b), com a altura solar e temperaturas mais baixas, 70% da área equivalem à
sombra, com bloqueio do acesso solar em 12 bancos. No solstício de verão (Fig. 2c), com as temperaturas
elevadas, não ocorre o sombreamento pleno dos bancos decorrente de edificações entre 11:00hs e 14:00hs,
ou seja nos horários de pico de radiação solar, havendo apenas o sombreamento por vegetação em alguns
bancos.
Durante quatro dias em cada estação de 2016, foi analisada a preferência dos usuários em relação à
situação de acesso solar nos bancos quanto a situações ao sol, no sombreado por árvores e totalmente à
sombra (decorrente de edificações do entorno), correlacionando-a com as faixas de estresse/conforto térmico
do índice (Tabela 1). Os dias de observação in loco ocorreram de forma espaçada durante o ano visando
compreender o comportamento humano sob diversas condições de temperatura e situações de sombreamento,
conforme descrito na Tabela 2.
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Tabela 2: Dias de observação

Verão

Outono

Inverno

Primavera

Janeiro
Janeiro
Janeiro

20/01/16
23/01/16
26/01/16

Março
Abril
Maio

28/03/16
08/04/16
17/05/16

Julho
Agosto
Agosto

07/07/16
22/08/16
23/08/16

Setembro
Outubro
Dezembro

28/09/16
28/10/16
05/12/16

Fevereiro

29/02/16

Junho

08/06/16

Agosto

26/08/16

Dezembro

06/12/16

Os dias analisados de verão e de outono foram característicos em relação à média mensal histórica
disponibilizada pelo Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do INMET (INMET, 1990). Os
dias de observação no inverno e na primavera apresentaram temperaturas máximas mais elevadas do que a
média histórica para o mesmo período.
As variáveis ambientais coletadas do INMET para os quatro dias por estação, como temperatura do
ar, umidade, vento e radiação, a temperatura radiante média calculada pelo programa Rayman, são dispostas
na Tabela 3, assim como as faixas de estresse/conforto térmico correspondentes. O verão obteve como
temperatura mínima durante as campanhas de observação in loco PET=19 °C, situado na faixa de “conforto”,
sendo que a máxima atingiu “forte estresse por calor”.
Tabela 3: Resumo dos quatro dias por estação observados (campanhas de observação in loco)

Verão

Outono

Inverno

Primavera

Ta (°C)

UR (%)

v (m/s)

Ig (W/m²)

Trm (°C)

PET (°C) – classe de estresse/conforto

Média

24,9

52

2,3

839

54,5

32,4

Moderado estresse por calor

Mínima

19,0

31

0,8

366

38,2

21,2

Conforto

Máxima

29,9

68

4,0

1138

67,7

37,4

Forte estresse por calor

Média

20,4

50

3,1

617

43,4

22,0

Conforto

Mínima

8,5

38

1,6

89

15,8

5,1

Forte estresse por frio

Máxima

30,8

67

5,1

946

59,1

39,9

Forte estresse por calor

Média

16,7

49

2,1

595

40,2

19,7

Conforto

Mínima

8,2

29

0,1

75

11,2

6,2

Forte estresse por frio

Máxima

28,7

80

4,1

870

57,9

37,9

Forte estresse por calor

Média

22,6

42

2,6

835

51,2

27,5

Pouco estresse por calor

Mínima

14,1

30

1,0

185

29,7

15,1

Pouco estresse por frio

Máxima

28,9

58

4,1

1135

61,9

38,8

Forte estresse por calor

Os quatro dias de outono e os quatro de inverno possuíram as mesmas faixas mínimas e máximas de
PET para o período, entretanto houve diferenças no comportamento humano estre as estações. O inverno foi
a estação que obteve maior número de pessoas nos bancos, com um total de 1.084 visitantes nos quatro dias,
no período observado, seguida pela primavera, com 827 pessoas, e outono, com 580 visitantes. O verão foi a
estação que possuiu a menor quantidade de visitantes, 432 usuários nos dias e períodos observados.
No resumo dos dias de verão, representado pela Figura 3, a maioria das situações disponíveis nos
bancos (54% do total de cenas observadas, considerando cada banco) é de sombreado, seguida das situações
ao sol (45%) e à sombra, com 1%. Entretanto, houve a concentração de 85% dos usuários nas situações de
sombreado. A média de tempo também foi maior para esta situação, comprovando que, no verão, com a
temperatura mais elevada, na ausência de sombra, há a preferência por situações de sombreado.
Na Figura 4, estão representados os quatro dias de outono, onde é possível perceber que a sombra
ocasionada por edifícios adjacentes assumiu a maioria das situações disponíveis, com 53% do total de cenas
observadas, considerando cada banco, sendo 24% de sombreado e 22% de sol. Nessa estação, o maior
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número de pessoas manteve-se à sombra, em decorrência de possuir maior disponibilidade, com o tempo
médio de permanência dos usuários nessa condição de 16 minutos, seguido do sombreado e do sol.
Entretanto, das situações disponíveis, a situação de sombreado deteve a preferência, pois houve maior
concentração de pessoas nessa situação, com 24% do total de situações observadas, porém com 34% dos
frequentadores no sombreado.

Figura 3: Resumo das campanhas de verão – Porcentagem de
situações disponíveis por total de cenas observadas, percentual
de pessoas por situação e tempo médio de permanência por
situação

Figura 4: Resumo das campanhas de outono – Porcentagem de
situações disponíveis por total de cenas observadas, percentual
de pessoas por situação e tempo médio de permanência por
situação

Na praça, parte da vegetação que gera o sombreamento nos bancos é composta de árvores
caducifólias, o que resulta em aumento discreto da quantidade de sol disponível durante as estações de
outono e inverno. No inverno (Figura 5), há a predominância da sombra por edificações seguida pelo
sombreado e sol. A maior quantidade de pessoas e média de tempo foi na sombra, possivelmente em
decorrência da maior disponibilidade desta. Entretanto, dos 1.084 usuários observados nas cenas, 24%
concentraram-se nos 16% de situações disponíveis de sol, o que mostra a extrema relevância desta situação
de acessibilidade solar. Em relação ao outono, mesmo com faixas de PET semelhantes às do inverno, houve
uma menor concentração de pessoas nas situações de sombreado e sombra.
Para a primavera, representada pela Figura 6, com o aumento da temperatura, os usuários se
concentram novamente nas situações de sombreado (53% das pessoas em 43% de disponibilidade) e sol.
Ainda, o tempo de permanência é maior no sombreado, com 16 minutos em média.

Figura 5: Resumo das campanhas de inverno – Porcentagem de
situações disponíveis por total de cenas observadas, percentual
de pessoas por situação e tempo médio de permanência por
situação

Figura 6: Resumo das campanhas de primavera – Porcentagem
de situações disponíveis por total de cenas observadas,
percentual de pessoas por situação e tempo médio de
permanência por situação
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Durante as quatro estações observadas, a proporção entre a porcentagem de usuários observados por
situação e a porcentagem de situações disponíveis do total de cenas observadas para cada banco variou de
acordo com a faixa de PET e de acordo com as situações disponíveis. Por meio de análise dessa proporção
foi possível observar a concentração de usuários em uma determinada situação assim como o tempo de
permanência na mesma, o que nos auxiliou a compreender o comportamento e a preferência do usuário para
as diversas faixas do índice PET.

5. CONCLUSÕES
Com as observações in loco na Praça do Japão para as quatro estações de 2016, foi possível analisar o
comportamento do usuário sob diferentes condições de temperaturas e acesso solar. O entorno imediato da
praça influencia diretamente no microclima e, em decorrência, no comportamento dos usuários durante
estações do ano, assim como na quantidade de pessoas que buscam utilizar a praça. Nesse sentido, a maior
quantidade de pessoas observada no inverno pode estar associada à necessidade de maior exposição solar em
ambientes externos, especialmente para a população que vive no entorno da praça.
Durante os quatros dias analisados no verão, houve a preferência por situações de sombreado, o que
enfatiza a importância da vegetação em ambientes urbanos quando há temperaturas elevadas.
A importância do planejamento e principalmente do projeto adequado de espaços de permanência,
considerando aspectos climáticos, foi confirmada pelo estudo, no qual o acesso solar pode ser entendido
como fundamental, afetando o uso de espaços externos. Portanto, a compreensão da relação entre a sensação
térmica e o comportamento humano deve fornecer diretrizes e implicações para o planejamento urbano.
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RESUMO

No desenvolvimento de projetos na escala de desenho urbano é geralmente difícil avaliar se a(s) solução(ões)
atingirá(ão) os requisitos de conforto térmico dos usuários, pela falta de processos analíticos objetivos. Desse
modo, os projetistas têm poucos critérios ambientais para a tomada de decisão, ou as avaliações, mesmo
quando sistematizadas, apoiam-se somente em categorias subjetivas. Este estudo mostra um processo mais
objetivo de análise de um recinto urbano com base na integração de técnicas para a pesquisa do microclima
urbano. A coleta de dados microclimáticos em transectos e a verificação das condições de sombreamento
durante as medições, gerando cartogramas da variação dos dados e da sensação de conforto térmico dos
pedestres, mostrou-se interessante para melhor entendimento de efeitos da morfologia de recintos urbanos.
Os resultados apontam para uma tendência de ocorrer certa diversidade bioclimática em função da exposição
solar de fachadas e em áreas mais abertas de um recinto urbano, bem como pelas sombras proporcionadas
pelas massas vegetais e/ou pelos edifícios. O procedimento, muito simples, pode auxiliar os projetistas na
análise de soluções e tomada de decisão.
Palavras-chave: clima urbano, vegetação, variáveis ambientais, desenho urbano.

ABSTRACT

It is usually difficult to estimate whether a project at the urban design scale will match the thermal comfort
requirements of users. This is often due to the lack of objective analytical process. Thereby urban designers
have poor environmental criteria for decision-making or the evaluations are only based in subjective
categories. This paper shows a more objective process for analyzing an urban precinct based on urban
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climate research techniques. A better understanding of the microclimate effects of the urban morphology is
achieved by collecting data in transects, checking the shade conditions during the measurements and making
cartograms of the microclimate variables and thermal sensations. The results show the tendency to a certain
bioclimatic variability due to the solar exposition of façades and open areas as well as the shadings provided
by greenery and/or by buildings. The procedure, which is very simple, may assist urban designers in the
project solution analysis and decision-making.
Key words: urban climate, vegetation, environmental variables, urban design.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos dois séculos assistiu-se a um grande impulso no desenvolvimento das cidades, de tal forma que
as áreas urbanas abrigam, hoje, a maior parte das atividades sociais, econômicas e culturais da humanidade.
Isso trouxe fortes desdobramentos e efeitos marcantes sobre o ambiente natural e urbano.
O rápido processo de urbanização é capaz de provocar impactos sobre o clima local, originando
condições atmosféricas específicas sobre a cidade. O chamado “clima urbano” é definido como um sistema
que engloba o clima de um determinado espaço terrestre e sua urbanização. Possui, basicamente, três
camadas. A primeira, chamada de mesoclima é fruto das inter-relações entre a ação ecológica natural e os
fenômenos urbanos. Ela está incluída no macroclima, e sofre, na proximidade do solo, influências
microclimáticas derivadas dos espaços urbanos (LOMBARDO, 1985). Estes diferentes microclimas ocorrem
nos recintos urbanos na escala da camada limite ao nível das coberturas ou camada do “dossel” urbano
(UCL –Urban Canopy Layer, OKE, 1976). São causados pelas diversas características de ocupação espacial,
que são, por sua vez, dadas pelo zoneamento urbano, pelo menos na chamada “cidade formal”. Outras
características importantes são os tipos de material das superfícies urbanas, pois eles têm propriedades
térmicas e radiativas variadas, e a ocorrência de vegetação e/ou de massas d´água significativas.
A maior parte dos estudos do clima urbano focaliza, prioritariamente, a abordagem descritiva,
dispensando pouca atenção à abordagem exploratória ou de simulação de cenários futuros, com vistas a gerar
subsídios para o planejamento urbano. Entende-se aqui que planejar é determinar objetivos e os meios mais
eficazes de alcançá-los no futuro. Nesse processo, nada é absolutamente certo, mas deixar tudo ao sabor da
incerteza pode provocar grandes prejuízos ambientais e sociais (SHOEMAKER, 1995). O Estatuto da Cidade
(BRASIL, 2002) definiu, no seu artigo 2º, que a política urbana, entre outras coisas, deveria garantir o direito
a cidades sustentáveis e que o planejamento do desenvolvimento das cidades deveria “evitar e corrigir as
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente” (inciso IV). Porém, ainda
não se produziram no país instrumentos efetivos para incorporar as questões ligadas às mudanças climáticas
locais na prática do planejamento urbano.
Muitos dos problemas típicos causados pela urbanização sem planejamento também têm influência
sobre o conforto térmico urbano. A desconsideração das variáveis ambientais pode trazer consequências
negativas para a saúde, a qualidade de vida, as atividades sociais, econômicas e recreacionais realizadas em
ambiente externo e até para o conforto termo-higrométrico interno dos edifícios (FURTADO, 1994). Devido
à diversidade microclimática na UCL, Burt et al. (1982) recomendaram a análise dos recintos urbanos
separadamente do bioclima da cidade como um todo.
A avaliação dos microclimas urbanos pode ser tratada considerando-se o conforto térmico humano
como referência, de modo que a avaliação seja termo-fisiologicamente relevante. Os índices de conforto
térmico humano relacionam parâmetros micrometeorológicos às sensações térmicas dos seres humanos
aclimatados ao local e podem, portanto, servir como indicadores da qualidade ambiental de um determinado
recinto urbano, até mesmo em situação de projeto.
O índice de conforto térmico denominado PET (Temperatura Fisiológica Equivalente) representa a
temperatura do ar em um ambiente interno na qual o balanço térmico do corpo humano, em condições de
metabolismo total de 80W e resistência térmica da roupa de 0,9 clo, é mantido com as temperaturas do centro
do corpo e da pele iguais àquelas existentes sob as condições que estão sendo avaliadas no exterior. Sua
unidade (°C) torna-o facilmente compreensível para os planejadores urbanos e regionais (MATZARAKIS et
al., 19991 apud HIRASHIMA, 2010). Para o cálculo do PET é necessário medir os parâmetros
meteorológicos importantes para o balanço energético do corpo humano: temperatura do ar, pressão de
vapor, velocidade do ar e temperatura radiante média do ambiente. Os resultados do PET podem ser
apresentados na forma de mapas bioclimáticos ou gráficos, para que se possa entender a distribuição espacial
1
MATZARAKIS, A.; MAYER, H..IZIOMON, M. Applications of a universal thermal index: physiological equivalent temperature.
International Journal of Biometeorology, [S.l.], v. 43, n. 2, p. 76-84, out. 1999.
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de seus valores auxiliando nas decisões de planejamento urbano. Hirashima et al. (2011) aperfeiçoaram a
calibração deste índice para a cidade de Belo Horizonte, resultando nos valores apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Intervalos do índice de conforto térmico PET para
diferentes graus de percepção térmica encontrados em Belo Horizonte
PET (oC)

Percepção Térmica
Com frio

Abaixo de 12,0

Com pouco frio

12,0 a 15,5

Confortável

15,5 a 30,5

Com pouco calor

30,5 a 31,0

Com calor

31,0 a 35,5

Com muito calor

Acima de 35,5

Fonte: Hirashima et al, 2011.

Quando se busca o conforto térmico humano em áreas urbanas é importante destacar a qualidade do
sombreamento pela vegetação arbórea presente em determinado local. A volumetria das cidades forma
canyons urbanos, mas as áreas abertas relativas a praças públicas ou parques urbanos promovem um
sombreamento diferenciado das sombras das edificações: a folhagem das árvores absorve grande parte da
radiação vinda do sol, que é consumida pelo processo de fotossíntese. Isso impede que a radiação chegue à
superfície e, com a sua reflexão, aqueça a camada de ar mais próxima. Além disso, a vegetação amplia as
taxas de evaporação e reduz a velocidade local dos ventos. Assim, as massas vegetais têm papel importante
no microclima urbano e na qualidade do ambiente construído porque os controles que exercem estão
diretamente relacionados com o conforto térmico em espaços externos (LABAKI e SANTOS, 1996;
LABAKI et al., 2011).
Tal sombreamento vai depender das características da vegetação implantada no local, como altura,
variação da transmitância da radiação solar ao longo do ano e das dimensões das copas das árvores. É
importante a escolha de espécies adequadas, não apenas do ponto de vista paisagístico, como também quanto
ao potencial da espécie para promover o conforto térmico. Conforme Bueno (1998), o sombreamento pela
vegetação em áreas urbanas pode, em geral, atenuar de forma relevante a radiação solar, especialmente em
praças públicas espalhadas pela cidade. Seu estudo comprovou, por exemplo, que espécies como o ipê-roxo
(Tabebuia impetiginosa), a sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides), e a magnólia (Michelia champaca)
promovem, respectivamente, cerca de 75,6%, 88,5% e 82,4% de atenuação da radiação solar incidente.
Alguns pesquisadores observam ainda que, em contrapartida ao conhecimento que se tem do papel da
vegetação no controle dos extremos ambientais urbanos, a informação existente sobre a transmissão da
radiação solar através das árvores – sejam isoladas ou agrupadas – ainda é muito incipiente (PEIXOTO et al.,
1995; BUENO, 1998; LABAKI et al., 2011) . Isso serve de motivação para trabalhos que quantifiquem a
contribuição da arborização urbana no conforto térmico, levando em consideração o controle da radiação
solar pela vegetação e como esta influencia a temperatura e a umidade local do ar.

2. OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo principal analisar a adequação ambiental de um recinto urbano, no caso a
Praça da Liberdade em Belo Horizonte, MG, a partir da influência das massas vegetais e dos edifícios do
entorno, aplicando técnicas da abordagem do clima urbano.

3. APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo, Praça da Liberdade, está situada na região centro-sul da cidade de Belo Horizonte, MG, a
895 metros de altura em relação ao nível do mar. O clima regional é CWa, de acordo com a classificação de
Köppen, porém estudos sobre a cidade mostram uma mudança para condições de temperaturas mais elevadas
durante à noite, denunciando a ocorrência de ilha de calor (RIBEIRO e MÓL, 1985).
A Praça da Liberdade, com 195m de comprimento por 120m de largura (2,34 ha), é delimitada por
edifícios que remontam à época da fundação da cidade, no final do século XIX, como o Palácio da Liberdade
e as Secretarias de Governo do Estado (atuais CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil, Museu das Minas e
do Metal e o Memorial Minas-Vale), por edifícios modernistas, como a Biblioteca Pública Luiz de Bessa e o
Edifício Niemeyer, e o pós-moderno Museu de Mineralogia (figura 1). O conjunto arquitetônico e
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paisagístico da Praça foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico em 1977.

Figura 1 – Esquema de localização da Praça da Liberdade no contexto urbano de Belo Horizonte, MG.

Os jardins que compõem o paisagismo da Praça foram concluídos em 1905, após a inauguração da
cidade, e seu projeto inicial, do arquiteto paisagista Paul Villon, seguia o estilo inglês (figura 2 à esquerda).
Por ocasião da visita dos reis belgas Elisabeth e Albert I, em 1920, a Praça sofreu uma reforma para adaptála ao gosto belga, de forte influência francesa, ganhando o traçado geométrico que vigora até os dias atuais,
inspirado nos jardins do Palácio de Versailles. O projeto ficou a cargo da famosa empresa paulista
Dierberger e Cia., quando foram incorporados terraços, espelhos d´água com fontes, esculturas e diversos
tipos de vegetação (figura 2 à direita).

Figura 2 - Praça da Liberdade: à esquerda em 1910, projeto de Paul Villon, de influência inglesa; à direita, após a
reforma em 1920, com forte influência do paisagismo francês. Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto.

Palmeiras imperiais (Roystonea oleracea) foram escolhidas para formar uma alameda no centro da
Praça, ligando a avenida João Pinheiro ao Palácio da Liberdade. Há também árvores de porte médio,
arbustos, gramíneas e várias espécies floríferas. O traçado da P raça (figura 3, à esquerda), assinado pelo
arquiteto paisagista Reginaldo Dierberger, utilizou a arte de topiaria (ROBBA e MACEDO, 2002) e foi
restaurado em 1991.
Na Praça são encontradas algumas espécies arbóreas cha madas de pioneiras, cujo crescimento
rápido proporciona a formação de sombras em curto período de tempo, tais como: bouganvilha
(Bougainvillea glabra), carnaúba (Copernicia prunifera) e ipê-roxo bola (Handroanthus impetiginosa). Há,
ainda, ipês-amarelos (Tabebuia chrysotricha), tipuanas (Tipuana tipu) e ciprestes (Cupressus sp.). Dos lados
opostos das ruas lindeiras não há arborização, como se pode ver na foto da figura 3, à direita.
A figura 4 mostra as condições de sombreamento da vegetação e “filtragem” da luz solar durante o
trabalho de campo, no dia 26 de outubro de 2016, no período de 16:00 às 16:30.
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Figura 3 – À esquerda, croqui do projeto paisagístico da Praça da Liberdade (modificado de ROBBA e MACEDO,
2002) e à direita, vista aérea da Praça da Liberdade no mesmo sentido do croqui,
novembro de 2013, foto de Renato Cobucci.

Figura 4 – Características da vegetação e suas sombras na Praça da Liberdade. Fotos: Beatriz F. Barros, outubro de 2016.

4. METODOLOGIA

A metodologia adotada para este estudo baseia-se em Katzschner (1997). Esse autor desenvolveu uma
metodologia de representação cartográfica das características ambientais locais por meio de mapas que
integram quantitativa e qualitativamente as informações sobre topografia, uso e ocupação do solo,
rugosidade do tecido urbano, vegetação, temperatura do ar e ventilação.
As variáveis coletadas no levantamento de campo para serem utilizadas neste tipo de estudo são
aquelas que, direta ou indiretamente, influenciam o balanço térmico do corpo humano, ou são necessárias ao
cálculo do PET. Assim, foram coletados, no dia 26 de outubro de 2016, dados de temperatura do ar, umidade
relativa e velocidade dos ventos, em 33 pontos distribuídos na Praça em 3 transectos (cada um deles
contendo 11 pontos), um deles transversal e os outros dois longitudinais (figura 5).
Os dados foram coletados entre 16:00 e 16:30, em dia de poucas nuvens e céu claro, com períodos de
sol pleno e sombra, sempre com os sensores a aproximadamente 1,80 m de altura do piso. Foram utilizados
os seguintes equipamentos: termo-higro-anemômetro-luxímetro, marca Akso, modelo LM 8000; termohigro-anemômetro-luxímetro, marca Instrutherm, modelo HT-260; termo-higro-anemômetro de fio quente,
marca Alnor, modelo Compuflow.
Após a coleta de dados, os mesmos foram tabulados e inseridos no programa de geoprocessamento
Surfer®, gerando isolinhas das variáveis. A interpolação destes dados foi feita através do método
geoestatístico kriging, considerado adequado para o processamento das variáveis em questão (ASSIS, 2010,
p. 57).
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Figura 5 – Esquema de distribuição dos transectos e pontos de medição na Praça da Liberdade.

Foi também utilizado o software SketchUp® para a elaboração do modelo tridimensional da Praça da
Liberdade, com a volumetria dos edifícios do entorno e as árvores internas à Praça, consideradas em suas
respectivas alturas e tipos de copas. Com este modelo foi possível verificar a projeção das sombras no
mesmo dia e horários dos dados coletados em campo.
Para estimar a sensação de conforto térmico humano no nível do pedestre, foi utilizado o software
Rayman®, para o cálculo do índice de conforto PET. Os dados de entrada foram: altitude (895m), velocidade
média dos ventos (0,5 m/s), radiação solar global (102,5 W/m²), temperatura e umidade do ar. Os dados de
radiação solar foram obtidos na Estação Automática de Belo Horizonte (Cercadinho) para o horário
compreendido entre 16 e 17 horas do dia 26 de outubro de 2016. O restante dos dados solicitados pelo
programa foi mantido default. Com os valores do PET para cada ponto foi gerado outro mapa no software
Surfer®, relativo às condições de conforto térmico estimadas no período das medições.
A partir dos mapas gerados foi possível comparar a variação termo-higrométrica, a distribuição do
vento e a resposta estimada de conforto térmico dos pedestres com as projeções de sombra e as áreas
expostas à radiação solar neste recinto urbano.

5. RESULTADOS

As figuras 6 e 7 mostram os cartogramas de temperatura e umidade relativa do ar, respectivamente. Percebese que a conformação espacial da Praça gera áreas distintas do ponto de vista microclimático, apesar de sua
aparente simetria.

Figura 6 – Cartograma de Temperatura do ar (oC).

As medições ocorridas ao longo do eixo longitudinal mostram a amenização das condições de
temperatura devida, principalmente, ao sombreamento gerado pelas palmeiras imperiais e outras espécies
arbóreas de médio e grande portes (ver figuras 3 e 4). O acesso ao sol do lado da avenida João Pinheiro (à
esquerda nas figuras 6 e 7) é maior no período da tarde e esta área é pouco sombreada pelas edificações e
vegetação no horário da medição, mostrando temperaturas relativamente mais altas (área 1) do que as do
lado oposto, que dá para o Palácio da Liberdade (área 3). Além disso, percebe-se no eixo transversal um
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aumento sensível das temperaturas (área 2), que será discutido adiante.
Houve pouca diferenciação nos resultados obtidos para a umidade relativa (figura 7), face às
características do dia do trabalho de campo (tempo seco, pouca nebulosidade) e o horário de coleta de dados,
próximo ao final da tarde. No entanto, o aumento da umidade relativa registrada no lado da avenida João
Pinheiro, de aproximadamente 40% para 45% deve-se à localização de uma das fontes, que estava ligada no
momento das medições (ver figura 4).

Figura 7 – Cartograma de umidade relativa do ar (%).

No cartograma de velocidade média dos ventos (figura 8), percebe-se a baixa incidência de ventilação
no local. A circulação do ar com direção dominante leste, e em menor proporção sudeste, é dificultada pelo
entorno imediato onde há diversos edifícios fazendo barreira aos ventos, além da própria vegetação.
A velocidade média dos ventos em Belo Horizonte já é naturalmente baixa, desse modo, a pesquisa na
UCL fica limitada por instrumentos que não conseguem medir velocidades menores do que 0,5 m/s. O uso
do anemômetro de fio quente, geralmente reservado para a medição das baixas velocidades do ar em
ambientes interiores, mostrou-se útil para o registro da velocidade do ar de brisas muito fracas, entretanto
sensíveis, durante o trabalho de campo. A área central da Praça, mais aberta, e a conformação espacial
próximo à via interna delimitada pelas palmeiras imperiais parecem ser os aspectos responsáveis pela
diferenciação nas medições dessa variável.

Figura 8 – Cartograma de velocidade média dos ventos.

A partir desses resultados, pôde-se identificar a ocorrência de três áreas distintas, que possuem
características semelhantes de temperatura do ar, umidade relativa e velocidade dos ventos (ver as três áreas
indicadas na figura 6). Estas áreas registraram uma amplitude média de temperatura do ar de 2,7ºC e de
3,1ºC de PET (Tabela 2). Pode-se considerar tal variação alta, apesar da aparente simetria da composição da
Praça, e de ser esta um recorte urbano bem pequeno diante do tamanho da cidade. Observa-se que são
diversos os fatores que geraram tais condições microclimáticas diferentes: o efeito dos largos, provocando
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áreas mais e menos aquecidas, áreas sombreadas, vegetação de diversos portes, espelhos d´água, o entorno
imediato, etc.
Tabela 2 - Médias estatísticas das variáveis microclimáticas

Área

T (°C)

UR (%)

v (m/s)

PET (°C)

1

30,5

43,7

0,26

29,3

2

32,2

42,2

0,0

31,0

3

29,5

44,7

0,0

27,9

Voltando à variação local das temperaturas do ar, foi interessante observar sua relação com as áreas
sombreadas e ensolaradas, a partir de uma perspectiva tridimensional. De fato, num primeiro momento, seria
difícil explicar a concentração de temperaturas mais altas na área 2 (figura 6), pois embora mais aberta, esta
área estava sombreada pela vegetação no horário das medições, como mostra a simulação da figura 9.
Porém, como se pode perceber na mesma figura pela projeção das sombras dos edifícios, as fachadas
lindeiras à área 2 estavam no mesmo horário ensolaradas e sem barreiras à reflexão de parte dessa radiação
solar pelas paredes relativamente claras dos edifícios, pois, como já comentado (figura 3), os passeios no
entorno da Praça não têm arborização. A figura 10 mostra com mais clareza esta situação, pela sobreposição
do cartograma de temperatura do ar no resultado de simulação do sombreamento na Praça pela vegetação e
seu entorno edificado.

Figura 9 – Resultado de simulação do sombreamento do entorno da Praça no horário de 16:30.

Figura 10 - Sobreposição do cartograma de temperatura do ar sobre
as sombras projetadas no horário de 16:30.

Já no caso da área 1, embora naquele momento mais exposta à incidência de radiação solar, as
fachadas do entorno imediato não apenas estavam em sombra própria, como também projetavam alguma
sombra na Praça. Essa área apresentou temperaturas mais baixas do que a área 2, sombreada. Vê-se na figura
10 que a área 3, onde ocorreram as temperaturas mais baixas, é resultado direto do sombreamento intenso da
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vegetação de porte arbóreo da alameda central da Praça.
É possível, portanto, que haja algum efeito da reflexão solar das fachadas do entorno, no caso,
principalmente da fachada principal do edifício do CCBB, sobre as temperaturas do ar na área 2, no período
de medições. Além disso, poderia também estar ocorrendo algum aquecimento do ar naquele momento, por
irradiação do eventual acúmulo de calor na superfície do piso desta área durante todo o dia. Isto não pôde,
infelizmente, ser verificado, devido à falta de um termômetro infravermelho para registrar as temperaturas
superficiais durante o trabalho de campo.
A interpolação da estimativa da temperatura fisiológica equivalente (PET) na área da Praça (figura 11)
mostra também características de diversidade em termos de sensação térmica. Verifica-se que a sensação de
conforto do usuário está provavelmente ligada ao sombreamento devido à vegetação: na área 3, estima-se
que a maior parte dos usuários estariam confortáveis, pois os valores de PET foram menores que 30,5ºC
(Tabela 1). Nos locais mais expostos à radiação solar direta, com na área 2 e em parte da área 1, a sensação
do usuário seria de desconforto (pouco calor), segundo a calibração feita por Hirashima et al. (2011), mesmo
em alguns trechos sob a sombra das edificações.

Figura 11 - Cartograma de sobreposição do PET e sombras no horário das 16:30.

Observa-se, assim, ambiências principais decorrentes do desenho urbano deste recinto e de sua
exposição aos elementos atmosféricos, que geram diversidade microclimática e de sensações térmicas,
consideradas desejáveis e positivas (STEAMERS e KEANE, 2004), até mesmo quando há situações de
algum desconforto térmico, pois usuários com características e atividades variadas (crianças e jovens,
adultos, idosos) podem vivenciar um ambiente mais dinâmico e sensorialmente mais rico.

6. CONCLUSÕES

Buscando analisar a adequação ambiental de um recinto urbano, do ponto de vista termo-higrométrico, este
trabalho mostrou que pode haver uma relativa diversidade microclimática num recinto urbano pequeno, se
comparado ao tamanho da cidade, que não é geralmente perceptível em abordagens de escalas mais largas.
Entretanto, é essa a escala sensível ao usuário pedestre e onde decisões de desenho urbano podem de fato
afetar a qualidade físico-ambiental da cidade. As técnicas aplicadas ajudaram a entender melhor os
resultados encontrados e mostram a propriedade de se fazer as análises microclimáticas numa abordagem
tridimensional e integrada, observando não apenas as influências dos revestimentos urbanos nos dados
medidos, mas também as condições de insolação nas “paredes” do recinto e de incidência de vento, que
podem alterar os registros de temperatura e umidade no local.
Observou-se claramente que a ambiência de um recinto urbano é função não apenas do desenho do
espaço, mas também da sua inserção microclimática. Diferentes condições de conforto num espaço podem
resultar da influência do entorno urbano, como áreas e fachadas ensolaradas, etc., apesar do desenho desse
espaço ter simetria, como no caso da Praça da Liberdade.
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É possível que as massas vegetais sejam capazes de interferir na sensação de conforto térmico
humano, considerando a estimativa das condições de conforto para usuários aclimatados, principalmente por
causa do sombreamento das áreas e da proteção contra a radiação solar direta nas superfícies urbanas. Nesse
trabalho, como também, anteriormente, em Hirashima (2010), não foi possível perceber se há algum efeito
da umidade do ar associada à vegetação sobre a resposta de conforto térmico humano.
Apesar do trabalho de campo ter sido feito num dia especialmente quente, em horários muito próximos
ao final da tarde, teria sido importante coletar dados durante a manhã e à noite, bem como expandir o estudo
para outras estações do ano para uma maior amostragem das variáveis e dos elementos urbanos envolvidos, o
que deverá ser feito futuramente neste caso de estudo.
Recomenda-se que, além das praças e parques urbanos, a arborização viária seja também estimulada por
meio de planejamento e legislação específica, como os planos de arborização urbana, evitando-se o plantio de
simples gramados, como tem acontecido sistematicamente nas operações viárias urbanas de médio e grande
portes na maior parte das nossas cidades. Os objetivos de dar relevo ao adensamento da arborização são os de
aumentar a projeção de sombras qualificadas nos recintos urbanos, ou seja, aumentar a área de controle
seletivo da radiação solar incidente (pois há espécies vegetais caducifólias que podem ser usadas para permitir
a insolação em parte do ano, onde for conveniente); aumentar a capacidade de filtragem de material
particulado do ar (que se deposita nas folhas, galhos e troncos); aumentar a capacidade de infiltração de água
no solo e de sustentação da fauna urbana. No caso específico da Praça da Liberdade, sugere-se o plantio de
árvores também nos passeios do entorno, para que os efeitos da radiação direta e indireta do sol sejam
amenizados no interior da praça.
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RESUMO

O conforto ambiental depende de diversas variáveis, físicas e psicológicas, tais como, temperatura do ar,
ventilação, aclimatação, vestimentas e expectativas individuais, entre outras. Esta pesquisa teve como
objetivo o estudo do conforto térmico, em Recife – PE, a partir da caracterização do clima tropical litorâneo
quente e úmido na cidade e da identificação dos níveis de satisfação térmica da população. Em dez recintos
urbanos, representativos da diversidade morfológica e microclimática da Cidade, foram observadas as
características do local e aplicados 1.000 questionários, de dezembro de 2015 a dezembro de 2016, visando
identificar o perfil dos indivíduos e a sua percepção sobre o conforto térmico. Um pouco mais da metade dos
entrevistados afirmaram estar se sentindo confortáveis, termicamente, igual a 52,6%. No entanto, a partir do
cruzamento das variáveis „percepção‟ e „preferência‟, este percentual subiu para 61,6%; 36,6% estavam com
desconforto para o calor e 1,8% estavam com desconforto para o frio. A maioria do público que se sentia
confortável vestia roupas leves e estava praticando atividades leves e de relaxamento, no momento
imediatamente anterior ao questionário. A classe „confortável‟ alcançou em oito, dos dez recintos
pesquisados, os maiores valores percentuais, tendo o parque Dona Lindu alcançado 81% das respostas e o
parque da Jaqueira, 64%, o que diretamente se relaciona às características físicas dos recintos, tais como, alta
densidade de vegetação e alta velocidade dos ventos.
Palavras-chave: conforto térmico; biotipo; recintos urbanos, planejamento urbano.

ABSTRACT
Environmental comfort depends on several variables, physical and psychological, such as air temperature,
ventilation, acclimatization, clothing and individual expectations, among others. The objective of this
research was to study the thermal comfort in Recife - PE, based on the characterization of the hot and humid
coastal tropical climate in the city and the identification of the thermal satisfaction levels of the population.
In ten urban areas, representative of the morphological and microclimatic diversity of the City, the
characteristics of the site were observed and 1,000 questionnaires were applied, aiming to identify the profile
of the individuals and their perception on thermal comfort. A little more than half of the respondents said
they felt comfortable, thermally, equal to 52.6%. However, from the intersection of the variables 'perception'
and 'preference', this percentage rose to 61.6%; 36.6% were discomfort to the heat and 1.8% were discomfort
to the cold. Most of the public who felt comfortable wore light clothing and was practicing light and relaxing
activities just prior to the questionnaire. The 'comfortable' class reached the highest percentage points in
eight of the ten precincts surveyed, with the Dona Lindu Park reaching 81% of the responses and Jaqueira
Park, 64%, which directly relates to the respective physical characteristics of the enclosures, such as high
vegetation density and high wind speeds.
Keywords: thermal comfort; body type; urban recincts, urban planning.
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1. INTRODUÇÃO
Conceitos e exigências quanto ao conforto apresentam especificidades no tempo e no espaço, evoluindo
através dos séculos e diferenciando-se na atualidade, de acordo com o poder aquisitivo, o estágio
tecnológico, culturas, climas e até mesmo disciplinas e áreas de interesse. O conforto, físico e psicológico,
pode ser estudado através de três campos: térmico, lumínico e acústico, que juntos podem ser avaliados, nos
níveis arquitetônico e urbano.
Zonas de conforto são determinadas de acordo com a necessidade do ser humano para manter um
equilíbrio. Recomendações são elaboradas, baseadas em determinadas preferências de inserção em certos
limites, entre o calor e o frio, entre a luz e a escuridão, o som e o ruído, no sentido de promover um
distanciamento dos extremos, que constituiriam os pontos de maior incômodo. A tolerância a cada uma
dessas faixas de conforto depende da aclimatação, de características humanas e de atividades desenvolvidas.
Este trabalho aborda, especificamente, o conforto térmico, que depende de diversas variáveis, a
exemplo da temperatura do ar, das temperaturas das superfícies, da umidade do ar e da velocidade do vento.
Todas essas variáveis são relacionadas e diretamente influenciadas pela concepção arquitetônica: orientação,
disposição, dimensões, materiais, entre outros princípios da arquitetura.
Os estudos em conforto térmico visam principalmente analisar e estabelecer as condições
necessárias para a avaliação e concepção de um ambiente térmico adequado às atividades e
ocupação humanas, bem como estabelecer métodos e princípios para uma detalhada análise
térmica de um ambiente. A importância do estudo de conforto térmico está baseada
principalmente em 3 fatores: A) A satisfação do homem ou seu bem-estar em se sentir
termicamente confortável; B) A performance humana (...) As atividades intelectuais,
manuais e perceptivas, geralmente apresentam um melhor rendimento quando realizadas
em conforto térmico; C) A conservação de energia, pois devido à crescente mecanização e
industrialização da sociedade, as pessoas passam grande parte de suas vidas em ambientes
condicionados artificialmente (LAMBERTS, 2014, p.3).

Visando manter a temperatura corpórea constante, em torno de 37°C., devem ocorrer as trocas de calor
com o meio externo. Portanto, do ponto de vista energético, para o indivíduo estar em conforto, é necessário
que o equilíbrio térmico, resultado dos fluxos de calor entre o ambiente e o corpo humano, seja nulo. O
conforto ambiental está ligado à produção de energia metabólica. Em estado de repouso, a produção de
energia, pelo organismo humano é mínima (45W/m2), diferentemente daquela produzida enquanto o
indivíduo desenvolve atividades de lazer, de trabalho (150W/m2) ou, em casos extremos, de forte esforço
físico, no caso de atividades esportivas intensas (830 W/m2), como apresenta Lehtihet (2003, p. 83).
As trocas térmicas entre o corpo e o ambiente ocorrem pelos seguintes canais: convecção (entre a
superfície da pele, as vestimentas e o ar); por radiação (entre a superfície da pele, vestimentas e aquelas
presentes no entorno, assim como pelos processos de evapo-transpiração) e por condução (quando ocorre o
contato direto do indivíduo com outras superfícies, por exemplo, os pés com o solo ou as mãos com as
paredes de uma edificação), como explicam Frota e Schiffer (1988, p.31). Ressalta-se aqui, o papel das
vestimentas. Estas devem ser adequadas aos climas e às atividades desempenhadas, de modo a facilitar as
trocas térmicas ou auxiliar no isolamento das perdas de calor. O isolamento térmico é expresso em Clo (1
Clo = 0,155 m.°C.W-1), variando de acordo com a eficiência da permeabilidade da roupa à passagem do
vapor d‟água (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p.48).
O Universal Thermal Climate Index (UTCI) tem como objetivo avaliar as condições
térmicas de ambientes externos por meio da resposta fisiológica do corpo humano. Foi
elaborado com base no modelo termo-regulatório multi-nodal (...) que considera: (1) o
comportamento adaptativo em relação ao isolamento térmico a partir de estudos de campo
desenvolvidos na Europa; (2) a distribuição da roupa em diferentes partes do corpo e (3) a
redução da resistência térmica e evaporativa da roupa causada pelo vento e pelo movimento
da pessoa, andando a 4km/h em superfície plana (ROSSI; KRÜGER; BRÖDE, 2011, p.2).

As características climáticas do local, o metabolismo humano e as vestimentas, tanto quanto as formas
urbanas e os materiais arquitetônicos interferem, diretamente, sobre as trocas térmicas, que ocorrem
diversamente, em cada contexto.
Um indivíduo em um clima temperado ou frio pode sentir-se confortável entre 14 e 18°C. Enquanto
isso, um habitante de um clima quente e úmido, como em Recife – PE, só vai sentir a mesma sensação de
bem-estar em temperaturas próximas a 25°C, para desenvolver suas atividades sem maiores esforços de
adequação ambiental (FREITAS, 2008, p.47).
Na carta bioclimática para a cidade de Recife, apresentada na figura 1, pode-se observar, na Zona 1, a
zona de conforto, assim como, na zona 2, a concentração de horas de desconforto, pelas altas temperatura e
umidade relativa do ar, tendo como principal estratégia bioclimática a ventilação.
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Figura 1 – Carta bioclimática para a cidade de Recife. Fonte: Lamberts at al.,, 2014.

É importante observar que a adaptação tem limites fisiológicos. Por exemplo, acima de determinadas
temperaturas, o organismo não mais consegue realizar, satisfatoriamente, o seu metabolismo. Da mesma
forma, a crescente poluição do ar chega a um ponto de provocar mal-estar, independentemente do estado de
saúde ou de debilidade em que já se encontram os indivíduos mais suscetíveis a incômodos e males físicos.
Cândido (2006, p.3) observa que muitos estudos já foram desenvolvidos sobre a sensação de conforto
e que tais estudos podem ser separados em duas correntes, uma analítica, que sugere que os limites de
conforto podem ser universais, e outra adaptativa, lembrando que os usuários dos ambientes agem no sentido
de restabelecer o conforto, trocando de roupas, abrindo e fechando janelas, acionando ventiladores. Para
tanto, a autora lembra pesquisadores diversos, clássicos e contemporâneos, a exemplo de Fanger (1970) e
Roriz (2003).
Esta linha de raciocínio indica que, para o futuro dos estudos de conforto, os valores
estabelecidos como faixa de conforto devem ser bastante flexibilizados. Os experimentos
devem considerar as características climáticas, a aclimatação e as expectativas individuais.
Dessa forma, sugere-se que os novos parâmetros de conforto podem ser mais identitários
que matemáticos, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de maior interface
com a realidade local (CÂNDIDO, 2006, p.3).

2. OBJETIVOS
Esta pesquisa teve como objetivo geral estudar o conforto térmico, em Recife – PE, a partir da caracterização
do clima tropical litorâneo quente e úmido, da identificação dos níveis de satisfação térmica da população
pesquisada, quanto a: vestimenta, nível de atividade, sexo, idade; valores das variáveis climáticas:
temperatura relativa do ar, umidade relativa do ar e velocidade dos ventos, como também, às características
dos recintos urbanos, visando à verificação da porcentagem de pessoas satisfeitas termicamente.

3. MÉTODO
Foram utilizados procedimentos com abordagens quantitativas e qualitativas, a partir da delimitação do
objeto de pesquisa e dos objetivos, para o alcance do melhor resultado do objeto investigado. Após a revisão
de literatura, para a compreensão do objeto teórico, houve a coleta e a produção de dados, para a
compreensão do objeto empírico. Na fase de coleta e de produção de dados, houve a caracterização dos
recintos a serem pesquisados; a realização de medições e a aplicação de questionários, como também,
sistematizações e análises de dados.
Dez distintos recintos urbanos foram selecionados na cidade de Recife, nos quais foram realizadas
medições das variáveis climáticas temperatura do ar, umidade do ar e velocidade dos ventos e aplicados
1.000 questionários. Nesses mesmos recintos, foram observadas características referentes à geometria urbana
e aos materiais construtivos, bem como à porosidade e à rugosidade. Tudo isso visou caracterizar o local,
assim como, identificar o perfil dos indivíduos usuários e sua percepção sobre o conforto térmico.
A escolha dos pontos de medição buscou registrar como a diversidade de fatores climáticos locais
influencia na configuração de diferentes climas urbanos e, consequentemente, diferentes sensações térmicas.
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Consideraram-se, então, a diversidade da morfologia urbana, porosidade (afastamento entre
edificações), rugosidade (número de pavimentos), os tipos de cobertura do solo, permeabilidade do solo, a
presença e diversidade de indivíduos arbóreos, as atividades dos usuários, bem como, o fato dos recintos
urbanos serem pontos referenciais na cidade de Recife. Uma breve caracterização dos dez recintos é
apresentada a seguir.

3.1. Caracterização dos recintos urbanos
A – Parque 13 de Maio: Encontra-se localizado no bairro de Santo Amaro, área central de Recife. Foi
o primeiro parque urbano da cidade. Ele possui 6,9 hectares, o que corresponde à maior área verde da região
central de Recife1. Em seu entorno imediato, transitam milhares de pedestres e de veículos, diariamente. O
solo é permeável, a rugosidade do entorno e a porosidade são consideradas altas.
B – Parque Dona Lindu: Importante espaço de lazer de Recife, projetado por Oscar Niemeyer, tem
área de aproximadamente 2,7 hectares, na orla oceânica, no bairro de Boa Viagem. Possui quantidade
mediana de vegetação, média permeabilidade do solo e rugosidade do entorno e porosidade altas.
C – Parque da Jaqueira: Possui 7,0 hectares. Encontra-se situado no bairro da Jaqueira, área nobre,
predominantemente residencial da cidade de Recife, às margens do rio Capibaribe. O solo é, em sua grande
maioria, permeável e a rugosidade e a porosidade são consideradas altas.
D – Avenida Boa Viagem – praça de Boa Viagem: A avenida Boa Viagem, na orla oceânica, possui
como atividade predominante a residencial. Na praça, encontram-se dispostas barracas de comércio. Em
determinados horários e dias de semana, recebe um grande fluxo de pedestres. O conjunto apresenta valores
medianos referentes à permeabilidade do solo e à porosidade, possuindo alta rugosidade e baixa densidade de
vegetação. Encontram-se apenas alguns indivíduos de palmeiras.
E – Cidade Universitária – UFPE (laguinho): É uma área de convivência que possui como
principais atividades a contemplação da paisagem e o descanso; localizada no bairro Cidade Universitária, às
margens do riacho do Cavouco – popularmente chamado de laguinho. Possui uma quantidade mediana de
vegetação de porte arbóreo, alta porosidade, baixa rugosidade e alta permeabilidade do solo.
F – Cidade Universitária – UFPE (restaurante universitário): Localiza-se à proximidade do Centro
de Artes e Comunicação - CAC e do Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH, na Cidade
Universitária da UFPE, por onde passam centenas de pedestres e de veículos, em períodos letivos. O recinto
do RU possui uma quantidade baixa de vegetação de porte arbóreo e alta quantidade de vegetação rasteira, o
que lhe confere uma alta permeabilidade do solo. Além disso, possui alta porosidade e baixa rugosidade.
G – Avenida Conde da Boa Vista: Localiza-se no bairro da Boa Vista, um dos bairros centrais da
cidade. Esta via é um dos principais eixos estruturadores da cidade de Recife e comporta, diariamente, um
alto fluxo de veículos e de pedestres, pois funciona como um importante corredor viário que alcança o seu
centro comercial. O recinto possui grande densidade construtiva, afastamentos pequenos, assim sendo, baixa
porosidade, média rugosidade e, ainda, um valor muito baixo da taxa de solo natural, devido à alta
impermeabilização de suas calçadas; a quantidade de vegetação de porte rasteiro e arbóreo é bastante
escassa. O trecho da av. Conde da Boa Vista delimitado para a aplicação do questionário foi entre as ruas
Gervásio Pires e do Hospício.
H – Marco Zero (praça Rio Branco): É delimitado pela avenida Alfredo Lisboa e pelo cais do antigo
porto de Recife. O entorno imediato possui, prioritariamente, o uso comercial e de serviços. Este recinto
comporta, diariamente, um médio fluxo de veículos e de pedestres. Em fins de semana e em datas
comemorativas, o fluxo aumenta com a ocorrência de espetáculos. Há um alto percentual de vias e de
calçadas impermeabilizadas, o que se reflete em um valor muito baixo da taxa de solo natural; possui média
densidade construtiva, em função do gabarito (limite de altura), e afastamentos entre as edificações nulos ou
pequenos. Especificamente, no espaço compreendido pelo Marco Zero, não há construções, tampouco há
vegetação arbórea e de nenhum outro porte; a pavimentação é em concreto intertravado, permeável à água da
chuva, o que lhe confere alta porosidade e baixa rugosidade.
I – Espinheiro: O bairro do Espinheiro é predominantemente residencial. É um dos bairros mais
arborizados de Recife, com vegetação predominante de oitis (Licania tomentosa (Benth.) Fritsch). Todas as
vias do Espinheiro são asfaltadas e as calçadas são impermeabilizadas, o que se reflete em um valor muito
baixo da taxa de solo natural; possui média densidade construtiva (em função do gabarito) e afastamentos
entre as edificações, o que lhe confere média porosidade e alta rugosidade.

1

http://www.turismonorecife.com.br/pt-br/o-que-fazer/atracoes/parques-e-pracas/parque-13-de-maio.
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J – Pátio do Carmo: Localiza-se diante da Basílica Nossa Senhora do Carmo e da avenida Dantas
Barreto, em Santo Antônio, um dos bairros centrais e mais antigos da cidade. O entorno do pátio do Carmo
possui uso, prioritariamente, comercial e de serviços. Este recinto comporta, diariamente, um alto fluxo de
veículos e de pedestres, possui baixa densidade construtiva e afastamentos pequenos, em seu entorno.
Especificamente, no Pátio do Carmo, há alta porosidade, média rugosidade e uma taxa muito baixa de solo
natural. A pavimentação do Pátio é prioritariamente em pedra portuguesa. A vegetação diante do Pátio se
restringe a algumas palmeiras.
Na figura 2, onde se apresenta a localização dos dez recintos estudados durante a pesquisa, pode-se
observar que cinco pontos se encontram em área densamente ocupada, enquanto cinco outros pontos se
encontram em área com alta densidade de elementos naturais (orla oceânica ou mata).

Legenda:
A – Parque Treze de Maio
B – Parque Dona Lindu
C – Parque da Jaqueira
D – Praça de Boa Viagem
E – Cidade Universitária – laquinho
F – Cidade Universitária – RU
G – Av . Conde da Boa Vista
H – Marco Zero
I – Espinheiro
J – Pátio do Carmo

Figura 2 - Localização dos recintos urbanos analisados, na cidade de Recife. Fonte: Adaptado de Google Earth. Acesso: 02-01-2017.

3.2 Realização de Medições
A etapa da medição ocorreu em dias variados e em horários entre 7h00 e 18h00, no período de
dezembro de 2015 a dezembro de 2016, em momentos imediatamente anteriores à aplicação dos
questionários. Não fez parte dos objetivos comparar estações do ano, mas, sobretudo, conseguir a maior
diversidade possível de valores de temperatura. A busca pela abrangência variada de valores de temperatura
também ocorreu em função da escolha dos recintos urbanos.
Utilizaram-se dois tipos de aparelhos digitais, para coletar dados, respectivamente, Termohigrômetro,
Marca Instrutherm Modelo HT-300, para as medições da temperatura do ar e da umidade relativa do ar; e
Termoanemômetro, Marca Instrutherm, Modelo TAD-500, para o registro da velocidade do vento. Eles
foram dispostos à altura de 1,50m do chão, assim como, a essa mesma distância, em relação a qualquer
obstáculo, como muros ou automóveis.
A medição da temperatura e da umidade relativa do ar perdurava durante cinco minutos, visando à
estabilização do aparelho, anotando-se o valor, ao final desse tempo. A velocidade do vento foi anotada em
intervalos de um minuto durante o período de cinco minutos, considerando-se a média desses cinco valores.
Ressalta-se que as medições das variáveis climáticas foram realizadas de hora em hora, durante a aplicação
de questionários, em cada um dos recintos urbanos investigados.
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Durante as medições, visando à proteção do sensor do termohigrômetro contra a radiação solar,
utilizou-se um guarda-sol, revestido de tecido acetinado branco, na parte superior, de modo a auxiliar na
reflexão dos raios solares diretos e de tecido fosco preto, na parte inferior, para absorver a radiação indireta,
proveniente do entorno circundante, minimizando o contato direto com o instrumento.
Contou-se com uma equipe de estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, que se revezou em
grupos de três a cinco pessoas. A aplicação dos questionários ocorreu durante os intervalos das medições das
variáveis ambientais, ou seja, durante cinco minutos, era realizada a medição e, em seguida, se iniciava a
aplicação dos questionários que se estendia durante uma hora - até a realização da próxima medição.
Houve ainda, a busca de dados nas estações meteorológicas de referência do Instituto de Meteorologia
- Inmet, para todos os dias e horários das medições, visando à comparação e à análise dos valores
registrados. Essa consideração é importante em virtude da realização das medições ocorrerem em meio
urbano e das estações meteorológicas se inserirem em meio próximo ao natural. A comparação entre esses
valores pode contribuir com a comprovação da existência de acúmulo de calor e de climas urbanos
específicos, em recortes da cidade do Recife.

3.3 Aplicação de questionários
Foram aplicados 1.000 questionários, 100 em cada recinto urbano. Todos foram considerados válidos. No
questionário aplicado, buscaram-se dados acerca da caracterização quanto ao local, ao indivíduo, ao conforto
ambiental e à vegetação. As variáveis pessoais levantadas foram: (1) tempo de moradia na cidade
(aclimatação de, no mínimo, seis meses), (2) sexo, (3) idade, (4) peso, (5) altura, (6) nível de atividade e (7)
vestimenta, além das variáveis sobre percepção térmica.
Para obter os resultados referentes à percepção de sensação térmica em meio urbano, as perguntas
foram construídas de maneira aberta, por exemplo, foi perguntado: "Qual a sua sensação térmica neste
momento?". Para quantificar os dados, utilizou-se, na maioria das questões, uma escala de cinco graus e dois
polos de intensidade, por exemplo: de „muito frio‟ a „muito calor‟, sendo o ponto médio o „confortável‟.
Na segunda etapa da pesquisa, houve a sistematização dos questionários, construindo-se uma tabela,
no programa computacional Excel 2007 (Office Home and Student 2007). Cada questão foi disposta em uma
coluna e cada questionário correspondeu a uma linha.
Após a sistematização de todos os 1.000 questionários, houve o cruzamento de variáveis (percepção e
preferência térmica, sexo, idade, peso, altura, nível de atividade, vestimentas, conforme apresentado nos
resultados) de modo a embasar as análises, em especial, a identificação da faixa de conforto térmico e os
percentuais referentes à satisfação, ou não, dos indivíduos em relação ao ambiente térmico.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Considerando o público entrevistado (1.000 pessoas – 100%), durante o período da pesquisa,
registrou-se que a maioria foi do sexo feminino (507 pessoas - 50,7%), com idade predominante entre 19 e
40 anos (700 pessoas - 70%), altura variando entre 1,61 a 1,70m de altura, vestimenta referente a 0,57 clo
(443 pessoas - 44,3%) e peso variando entre 61 e 70 kg. Um pouco mais da metade dos entrevistados
afirmou estar se sentindo confortável termicamente, igual a 526 pessoas - 52,6%. Houve 293 pessoas 29,3% que disseram estar com „calor‟, 135 pessoas - 13,5%, com „muito calor‟. Em relação ao desconforto
para o frio, 45 pessoas - 4,5% afirmaram estar sentindo frio e 1 pessoa - 0,1%, „muito frio‟.
Quanto à questão “Qual a sua sensação térmica, neste momento?” utilizou-se a escala de cinco graus e
dois polos de intensidade: de „muito frio‟ a „muito calor‟, sendo o ponto médio o „confortável‟. A classe
„confortável‟, que corresponde ao equilíbrio térmico, alcançou o maior valor percentual (526 respondentes 52,6%). O desconforto para o calor foi representado pelas classes „calor‟ e „muito calor‟, que
corresponderam a 29,3% e a 13,5%, respectivamente. Para entender melhor o que contribuiu com as
sensações de conforto e de desconforto térmico, é necessário cruzar a questão com os valores das variáveis
climáticas, bem como com as características dos recintos e dos indivíduos. Como exemplo, cita-se o recinto
do parque Dona Lindu, cujo valor relativo à sensação de conforto alcançou 81,0% (81 pessoas). Este parque
está localizado à margem do Oceano Atlântico, com grande permeabilidade ao vento, onde foi registrada
média de velocidade de 3,76m/s. Além disso, deve-se considerar o fator psicológico relativo ao lazer, à praia.
O recinto do RU apresentou o maior percentual de usuários se sentindo desconfortáveis para o „calor‟ e
„muito calor‟, 51% (51 pessoas) e 32% (32 pessoas), respectivamente; juntos, alcançando 83% - 83 pessoas do total de respostas, superando, em muito, os 17% (17 pessoas) que disseram se sentir confortáveis.

400

6

100
90
80
70

muito calor

60

calor

50

confortável

40

frio
muito frio

30
20
10
0

Figura 3 – Gráfico da percepção térmica, em Recife – PE

Em relação à preferência térmica em meio urbano, se questionou: “Como você preferiria que
estivesse?” e, como alternativa de resposta, foi utilizada a escala de três graus e dois polos: de mais frio a
mais quente, sendo a opção “como está” o ponto médio, de conforto (Figura 4).
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Figura 4 – Gráfico da preferência térmica, em Recife – PE.

Mais da metade dos usuários afirmou que preferia que estivesse „mais frio‟, igual a 52,8% - 528
pessoas. Lembra-se que Recife possui altas temperaturas durante todo o ano, com baixa amplitude térmica
diária e sazonal. Em se tratando de microclimas, através das medições das variáveis climáticas, em diversos
recintos urbanos, registraram-se temperaturas superiores às das Estações de Referência, comprovando a
existência de acúmulo de calor. O questionário foi aplicado junto a usuários considerados aclimatados, desse
modo, o percentual de usuários satisfeitos – 44,9% (449 respondentes) que indicou „como está‟ – se justifica.
Apenas 22 usuários - 2,2% do total - afirmaram preferir que estivesse „mais quente‟, a exemplo de alguns
que se encontravam no parque Dona Lindu e no parque Treze de Maio. Na Praça de Boa Viagem, foi
registrado o maior percentual de usuários satisfeitos com a sensação térmica 82,0% – 82 usuários –
afirmaram “como está”; Chama-se à atenção o fato de que os questionários foram aplicados onde as pessoas
se encontravam, ou seja, em sua ampla maioria, à sombra.
Estas duas variáveis, „percepção‟ e „preferência‟, foram analisadas considerando-se que a avaliação de
conforto está associada a fatores fisiológicos e psicológicos, bem como, a vestimenta e nível de atividade.
Dessa maneira, as condições requeridas para o conforto não são iguais para todas as pessoas. É possível que
um indivíduo declare estar confortável em uma determinada temperatura e prefira um ambiente térmico mais
frio ou mais quente, enquanto outro indivíduo que declare estar com frio ou calor prefira o ambiente em
questão. Daí a importância desta pesquisa e do quantitativo de questionários aplicados, no sentido de se
estabelecer um padrão, onde a maioria das pessoas sente conforto, ou seja, encontra-se em equilíbrio térmico.
Na análise da percepção térmica, dividiram-se as respostas em três grupos. O primeiro faz referência
às pessoas consideradas com estresse térmico negativo, ou seja, que declararam estar com „frio‟ ou „muito
frio‟. O segundo grupo comporta as pessoas em „conforto térmico‟ e o terceiro representa os indivíduos com
estresse térmico positivo – „calor‟ e „muito calor‟. Posteriormente, agruparam-se as pessoas de acordo com a
„preferência térmica‟. Para isso, foi feita a seguinte divisão: O grupo A (cor vermelha) contém os indivíduos
com preferência térmica negativa, ou seja, gostariam que o ambiente estivesse „mais frio‟. O grupo B (cor
azul) engloba as pessoas com preferência térmica neutra – „como está‟ – e o grupo C (cor lilás) faz referência
aos indivíduos com preferência térmica positiva, que gostariam que o ambiente estivesse „mais quente‟. Por
fim, os dados de „percepção da sensação térmica‟ e de „preferência térmica‟ geraram as tabelas 1-3, a seguir:
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Percepção

Tabela 1 – Relação entre percepção e preferência térmica quanto ao conforto térmico, em Recife – PE.
Preferência
mais quente

como está

mais frio

NS/NR

total

0

5

130

0

135

muito calor
calor

0

57

236

0

293

confortável

12

359

154

1

526

frio

9

28

8

0

45

muito frio

1

0

0

0

1

total

22

449

528

1

1000

Com o cruzamento dos dados de „percepção‟ e de „preferência‟, concluiu-se que 616 pessoas - 61,6%
dos entrevistados estavam se sentindo confortáveis termicamente, 366 pessoas - 36,6% estavam com
desconforto para o calor e 18 pessoas - 1,8% estavam com desconforto para o frio, sendo que 8 pessoas 0,8% dos respondentes desta última classe afirmaram desejar mais frio (Tabela 1). A temperatura média,
para aqueles que sentiram calor foi de 29,17°C, variando de 25,2°C a 33,6°C. A temperatura média, para
aqueles que sentiram frio foi de 27,7°C, variando de 26,2°C a 30,1°C.
No que diz respeito ao sexo dos entrevistados, em relação à sensação térmica e à preferência térmica,
observa-se que não houve grande diferença entre os valores apresentados, seja em relação à sensação de
conforto, seja em relação à sensação de desconforto ao frio ou ao calor (Tabela 2).
Tabela 2 – Relação entre percepção, preferência térmica e sexo, em Recife – PE.
Preferência
Percepção

mais quente

muito calor

F
0

M
0

F
2

M
3

F
68

M
62

F
0

M
0

135

calor

0

0

23

34

115

121

0

0

293

confortável

4

8

184

175

77

77

0

1

526

frio

5

4

21

7

8

0

0

0

45

muito frio

0

0

0

0

0

1

0

1

1000

como está

1

total

9

13

230

mais frio

0
219

NS/NR

0
268

260

total

A Tabela 3 apresenta o cruzamento das variáveis „percepção‟ e „preferência‟ com o „isolamento por
vestimenta – clo‟. A determinação das faixas do clo ocorreu em virtude dos tipos de vestimenta mais
frequentes em Recife. Desse modo, houve a divisão em quatro classes: 0,1 a 0,29, onde se encontram itens
como „calção de banho‟, „biquíni‟, „calção esportivo pequeno‟; na classe correspondente a 0,3 a 0,49 podem
ser encontrados os seguintes conjuntos: „bermuda‟ ou „calção‟ ou „short‟ ou „saia no joelho‟ com „camisa de
manga curta‟; na classe de 0,50 a 0,59, podem ser encontrados os conjuntos „saia longa‟ ou „calça‟ e „camisa
de manga curta‟; por fim, na classe maior ou igual a 0,60, havia as seguintes possibilidades de conjuntos de
vestimenta: „calça‟ e „camisa de manga longa‟; „calça‟, „camisa de manga curta‟ e „camisa de manga longa‟;
„calça de moleton‟ e „camisa de manga longa‟; e „paletó‟.
Tabela 3 – Relação entre percepção, preferência e clo, em Recife – PE.
Preferência

2

1

30

25

2

confortável

≥60

2

0

0,5-0,59

0

0

0,3-0,49

0

0

01-0,29

0

0

>=60

0

0

0,5-0,59

0

calor

0,3-0,49

muito calor

44

76

10

0

0

0

0

8

89

120

19

0

0

0

0

8

0

0

1

0

0

0

0

0

01-0,29

≥60

clo

0,5-0,59

clo

0,3-0,49

clo
01-0,29

clo
≥60

NR/NS

0,5-0,59

mais frio

0,3-0,49

como está

01-0,29

Percepção

mais quente

6

5

1

7

178

150

24

1

67

78

frio

0

3

5

1

0

4

20

4

0

0

8

muito frio

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

total

0

10

10

2

7

214

197

31

9

200

282

37

0

0

1

0

402

8

Como pode ser observado através da tabela 3, os usuários dos espaços públicos que mais se sentiam
confortáveis estavam portando roupas leves.
Quanto ao cruzamento dos dados entre as variáveis „percepção‟ x „preferência‟ x „atividade realizada‟
no momento imediatamente anterior à aplicação do questionário, tem-se que, os usuários que estavam em
„atividade leve‟ e „relaxado‟ apresentaram os maiores valores percentuais referentes à sensação de conforto.
Considerando-se o cruzamento entre a variável temperatura e o número de pessoas se sentindo
confortáveis (Figura 5), tem-se que, a predominância da sensação de conforto ocorreu nas temperaturas de
até de 28°, quando a maioria dos respondentes afirmou se sentir confortável (superior a 50%). Percebe-se
que houve uma tendência de queda do percentual de pessoas se sentindo confortáveis, proporcionalmente ao
aumento da temperatura. Em relação ao fato de ainda haver muitas pessoas se sentindo confortáveis, estando
expostas a altas temperaturas, significa que os usuários estão aclimatados. Lembra-se que todos os
questionários foram aplicados junto à população residente há mais de seis meses em Recife e em sua Região
Metropolitana.
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Figura 5 – Gráfico da relação entre temperatura e percepção térmica confortável, em Recife – PE.

A partir do cruzamento das variáveis temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento
(Figura 6), tecendo a relação com a sensação térmica, por recinto urbano, tem-se que, no parque Treze de
Maio, foram registrados os menores valores de temperatura de ar, comparando-se os dez recintos
pesquisados. A média registrada de temperatura do ar no parque Treze de Maio foi igual a 26,82°C (menor
média, entre os dez recintos) e de umidade relativa do ar, de 85,06% (maior média, entre todos os recintos).
56% - 56 usuários - afirmaram se sentir confortáveis. Houve usuários que afirmaram sentir „frio‟ à
temperatura em torno de 27°C. Há que se considerar que o parque Treze de Maio é muito arborizado e que
houve chuva em alguns dias e horários próximos às medições, o que fortemente contribuiu com tal
percepção. A maior média de temperatura do ar foi registrada no recinto do RU, localizado na Cidade
Universitária, igual a 31,2°C. Supõe-se que as condições de espera, no horário do almoço, na fila do RU,
aliadas às altas temperaturas contribuíram com o alto percentual de pessoas insatisfeitas termicamente (83 %
- 83 pessoas).
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Figura 6 – Gráfico das médias das variáveis climáticas, por recinto urbano, em Recife – PE.
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5. CONCLUSÕES
A pesquisa mostrou que fatores como biotipo, nível de atividade, vestimenta, presença de vegetação,
densidade construtiva, tipo de cobertura do solo e afastamento influenciam de forma direta nos valores de
temperatura, ventilação e umidade do ar, como também, no estado de conforto de cada indivíduo.
Ressalta-se que o fator localização fortemente influenciou os resultados de percepção de conforto térmico, a
exemplo do parque Dona Lindu, que possui pouquíssimo percentual de vegetação de porte arbóreo, que
possa proporcionar sombreamento e está localizado à margem do Oceano Atlântico, livre de empecilhos aos
ventos.
A geometria do espaço urbano, bem como o uso e a ocupação do solo influenciam nos valores das
variáveis climáticas. Os recintos urbanos que possuem maior quantidade de vegetação de porte arbóreo,
maior afastamento entre edificações e maior percentual de solo permeável, como é o caso do parque Treze de
Maio, têm temperaturas do ar mais baixas e maiores valores de umidade relativa do ar, comprovando a
relação de inversabilidade entre essas duas variáveis.
Em contraponto a essas características, tem-se a avenida Conde da Boa Vista, com altos valores de
temperatura do ar, baixa umidade relativa do ar e baixa velocidade do vento, com uma morfologia urbana
que aprisiona o calor produzido, resultando na formação de ilhas de calor, desafiando, constantemente, seus
habitantes e usuários a conviver com o desconforto térmico.
A pesquisa trouxe como benefício um importante banco de dados, que poderá servir de subsídio para a
elaboração de estratégias bioclimáticas específicas e, ainda, nortear a revisão da legislação urbanística, com
propostas de alteração do uso e de ocupação do solo, objetivando o aumento da sensação de conforto
térmico.
Profissionais que diretamente interferem no uso e na ocupação da cidade, a exemplo de arquitetos e
urbanistas, têm parcela essencial no resultado final dessa produção, ao tomarem decisões quanto a formas,
elementos, materiais, bem como, no que se refere às intrínsecas relações existentes entre volumes edificados
e espaços vazios. O que se estende aos gestores públicos, que, por sua vez, têm um papel fundamental na
materialização dos espaços e precisam contar com apoio técnico para ajudar na tomada de decisões, pois a
ação coletiva e multidisciplinar é fundamental.
Sugere-se, assim, a elaboração de diretrizes específicas, levando em consideração as características
naturais do sítio, tanto quanto da morfologia construída na cidade. Materiais, elementos e formas
arquitetônicas e urbanas, tanto quanto os parâmetros urbanísticos constituem referência importante para o
planejamento urbano.
Indica-se a necessidade de continuidade deste estudo, abrangendo um maior número de indivíduos
consultados, em um maior número de recintos, no sentido de consolidar o conhecimento sobre o conforto
ambiental em Recife e pesquisas sobre o tema.
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RESUMO

A precária ou ausente atuação de políticas públicas no controle e normalização do uso do solo e das
construções urbanas tem conduzido as cidades a reprodução de modelos urbanos de baixa qualidade
ambiental. Esse descontrole é apontado como causa de prejuízos ao ambiente natural e construído, entre eles,
o desconforto térmico nos espaços urbanos abertos. Diversos estudos e pesquisas apontam a inter-relação
entre as propriedades urbanas e o clima local resultante, sendo que a geometria dos cânions urbanos é
considerada um dos parâmetros que afetam significativamente as características microclimáticas. Na cidade
de estudo, Umuarama, Paraná, a consolidação de uma nova geometria urbana poderá impactar no seu
microclima, uma vez que a cidade assiste a um intenso crescimento urbano associado ao processo de
aprovação de nova legislação para o uso e ocupação do solo. Assim, esta pesquisa tem como objetivo
analisar a influência da geometria do cânion urbano no estresse térmico de pedestres em duas vias distintas
da cidade, em situação de inverno e verão, através da comparação do índice de conforto térmico PET. Para
isso, foram selecionados dois cânions urbanos com diferentes relações H/W na cidade. Eles foram
monitorados em um dia de inverno e outro de verão para levantamento de variáveis microclimáticas e
posterior cálculo do índice de estresse térmico PET através do programa RayMan Pro 2.3 - 2016. Os
resultados mostraram que as diferenças na razão H/W entre os dois cânions podem resultar em diferentes
valores PET associados, principalmente, à temperatura radiante média. O estudo reforça a necessidade de
considerar os efeitos da geometria urbana no conforto térmico dos usuários dos espaços urbanos.
Palavras-chave: estresse térmico, cânions urbanos, geometria urbana.

ABSTRACT

The precarious or absent performance of public policy on the control and standardization of land use
and urban construction has led the cities playing low quality urban environmental models. This lack of
control is pointed to as the cause of damage to the built and natural environment, including the thermal
discomfort in open urban spaces. Several studies and surveys indicate the interrelationship between urban
properties and the local climate, and the geometry of the urban canyons is considered to be one of the
parameters that significantly affect the microclimate characteristics. In the study city, Umuarama, Paraná, the
consolidation of a new urban geometry can impact on its microclimate, once the city watching an intense
urban growth associated with the approval process of new legislation for the use and occupation of the soil.
Thus, this research aims to analyze the influence of urban canyon geometry on thermal stress of pedestrians
in two different streets, in winter and summer, by comparing the PET thermal comfort index. For it, were
selected two urban canyons with different H/W ratio in the city. They were monitored on a winter day and on
a summer day for collect microclimatic variables and subsequent calculation of the thermal stress index PET
through the program RayMan Pro 2.3-2016. The results showed that differences in H/W ratio between the
two canyons can result in different values associated with PET, mainly, the mean radiant temperature. The
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study reinforces the need to consider the effects of urban geometry on thermal comfort of users of urban
spaces.
Keywords: thermal stress, urban canyons, urban geometry.

1. INTRODUÇÃO
A configuração urbana se transforma ao longo do tempo para atender as necessidades da sociedade.
Porém, essas modificações têm ocorrido de forma rápida para abrigar a população urbana cada vez maior e,
assim, resultado em alterações que comprometem o conforto térmico humano e diminuem a qualidade de
vida nas cidades.
Em diversas cidades brasileiras, a falta de planejamento e a ausente ou precária atuação de políticas
públicas no controle e normalização do uso do solo e das construções urbanas tem conduzido as cidades a
reprodução de modelos urbanos de baixa qualidade ambiental. Por um lado, observa-se uma explosão da
malha urbana, um intenso processo de verticalização e uso do solo, e por outro, o desenvolvimento de
assentamentos que desconsideram as restrições do sítio físico e climático (GOMES e LAMBERTS, 2009).
Esse descontrole causa sérios danos no ambiente natural e construído e ocasiona significativas
alterações no campo térmico da cidade (ASSIS, 2006). Diversos estudos e pesquisas apontam a inter-relação
entre as propriedades urbanas e o clima local resultante, sendo que a geometria dos cânions urbanos é
considerada um dos parâmetros que afetam significativamente as características microclimáticas (OKE,
1988; ANDREOU, 2014; MAKROPULOU e GOSPODINI, 2016).
O cânion urbano é a menor unidade de análise dos microclimas urbanos. Ele se refere ao espaço
conformado pela via e edifícios adjacentes e constitui uma unidade geométrica básica que pode ser usada
para construir estruturas urbanas maiores (NAKAMURA e OKE, 1988). Os principais elementos do cânion
que influenciam as alterações microclimáticas são a geometria, a orientação, a presença de coberturas verdes
e o albedo das superfícies, sendo a densidade urbana um parâmetro determinante para essas características
(NAKAMURA e OKE, 1988; OKE, 1988; BOURBIA e AWBI, 2004; SILVA, 2013; SHISHERGAR, 2013;
ANDREOU, 2014; ERELL et al. 2014; MINELLA, 2014; COUTTS et al., 2015).
Combinações diversas desses elementos afetam os ambientes exteriores em relação a temperatura do
ar, temperatura superficial, permeabilidade e velocidade do vento, distribuição da radiação e da iluminação
solar. A densidade construída e a porção de céu visível, resultante da geometria urbana, têm sido apontadas
como condicionantes do aquecimento noturno e a temperatura radiante média, como a principal variável
determinante do nível de estresse térmico diurno nesses ambientes (STEWART e OKE, 2012; ERELL et al.,
2014; MAKROPOULOU e GOSPODINI, 2016)
A configuração da geometria nos cânions urbanos pode ser determinada pela relação entre a altura e a
largura da via através da razão H/W (H: High, W: Width). Diferente do Fator de Visão do Céu (FVC),
determinado a partir de um ponto e que engloba todos os elementos presentes no local, a razão H/W
simplifica a geometria do cânion a partir do perfil predominante (ROSSI, 2012). O gabarito das edificações
interfere nessa relação, quanto mais baixas as edificações e quanto maior o espaçamento entre elas, menor é
a razão H/W.
Conforme Oke (2009), a razão H/W influencia na forma como a radiação solar penetra nos cânions e
também na perda de calor armazenado nesse espaço. Durante o dia, o sombreamento das edificações pode
provocar uma diminuição na quantidade de radiação que atinge o solo e, dessa forma, na temperatura do ar
próximo ao nível da rua. Por outro lado, o cânion tende a acumular calor proveniente da radiação de ondas
curtas recebidas pelas superfícies, promovendo seu aquecimento. No período noturno, nas primeiras horas
após o sol se pôr, o calor armazenado é liberado na forma de radiação de ondas longas. Porém, quanto mais
obstruído é um local no meio urbano, menor sua capacidade de troca térmica radiativa, o que dificulta a
irradiação térmica do calor (NAKAMURA e OKE, 1988; ROMERO, 2001; OKE, 2009; JOHANSSON;
2006; ERELL et al., 2011; TALEGHANI et al., 2015).
Dessa forma, a geometria dos cânions urbanos influi diretamente no conforto térmico dos espaços
abertos, especialmente, no nível do pedestre. Para a avaliação do conforto térmico em ambientes abertos, o
índice Temperatura Fisiológica Equivalente (PET) tem sido amplamente utilizado em locais com diferentes
condições climáticas (MINELLA; ROSSI; KRÜGUER, 2009; LABAKI et al. 2010; CHENG et al., 2012;
KETTERER e MATZARAKIS, 2014; HOVE et al., 2015; TALEGHANI et al., 2015).
O PET foi desenvolvido por Mayer e Höppe (1987) para ser aplicado em ambientes externos ou
internos e considera as variáveis de temperatura do ar, temperatura radiante média, velocidade do ar e
umidade. Ele representa a temperatura equivalente, considerando um ambiente de referência, no qual o
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balanço térmico de um indivíduo é mantido com a temperatura da pele e do centro do corpo iguais às
condições em avaliação.
O uso do PET é adequado em análises de conforto térmico em espaços abertos, uma vez que ele traduz
a avaliação complexa de um ambiente térmico externo para um cenário interno numa base fisiologicamente
equivalente que pode ser mais facilmente interpretada (CHEN e NG, 2011). O índice é expresso em graus
Celsius e, conforme Matzakaris, Mayer e Iziomon (1999), o conforto térmico segundo o PET, ou seja, a
ausência de estresse térmico para um ambiente de referência, seria próximo de 21°C ou entre 18°C e 23°C.
Os valores mais baixos representam possibilidades de estresse térmico para o frio crescentes e valores mais
altos, condições crescentes de estresse térmico para o calor.
O cálculo do PET pode ser realizado através do programa computacional RayMan, um modelo de
grande utilidade para o planejamento urbano climaticamente orientado. Trata-se de um programa de domínio
público, desenvolvido por Andréas Matzarakis para o cálculo de conforto térmico em áreas externas
(MATZARAKIS; RUTZ; MAYER, 2007). Para o cálculo dos fluxos de radiação e índices térmicos, o
modelo RayMan considera os dados de entrada gerais (data, horário, longitude, latitude, altitude), variáveis
climáticas e variáveis pessoais. Já a temperatura radiante média (Trm) pode ser inserida, se conhecida, ou
calculada pelo programa que simula o fluxo de radiação de ondas curtas e longas para um ambiente urbano
tridimensional.
A calibração de modelos preditivos de conforto térmico para a região de estudo é importante, haja
vista não apenas as diferenças climáticas das diferentes localidades do globo, mas também socioculturais
(CHEN e NG, 2011). Nesse sentido, Monteiro (2008) estabeleceu para a cidade de São Paulo os limites de
temperatura PET entre 18°C e 26°C para a neutralidade térmica ou ausência de estresse térmico, ampliando a
faixa apresentada por Matzakaris, Mayer e Iziomon (1999), de 18 °C a 23 °C.
É importante destacar que a formação de um microclima mais ameno atrai um maior número de
pessoas para as áreas abertas, contribuindo para a habitabilidade e vitalidade urbanas, além de incentivar
atividades ao ar livre e, principalmente, encorajar os moradores da cidade a diminuir o uso de veículos
motorizados (CHEN e NG, 2011; ERELL; PEARMUTTER; WILLIAMSON, 2011).

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é analisar a influência da geometria do cânion urbano no estresse térmico de
pedestres em duas vias distintas em Umuarama, Paraná, em situação de inverno e verão, através da
comparação do índice de conforto térmico PET.

3. AMBIENTE URBANO DE ESTUDO
O ambiente urbano de estudo se localiza na cidade de Umuarama, no noroeste do Paraná (figura 1a),
com coordenadas de 23o47’S de latitude e 53o18’ de longitude, e altitude próxima de 480 metros. Com uma
população estimada em 108.218 habitantes (IBGE, 2011), Umuarama pode ser considerada uma cidade
média (HULLSMEYER, 2014). De acordo com o zoneamento bioclimático brasileiro, estabelecido pela
NBR 15220-3 (ABNT, 2005), a cidade de Umuarama pertence a Zona Bioclimática 3 (ZB3), que recomenda
como estratégias para o verão, o sombreamento e a ventilação cruzada, e para o inverno, o aquecimento
solar. A figura 2b mostra a localização da cidade na ZB3.

Figura 1 – a. localização da cidade de estudo (elaborado pelos autores, com base em IPARDES, 2015); b. Zoneamento Bioclimático
Brasileiro e localização da cidade de Umuarama na ZB3 (ABNT, 2005, com modificação dos autores).
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A cidade foi fundada em 1955 (IBGE, 2011) pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e faz
parte de uma rede de cidades, fundadas pela mesma companhia, com desenho urbano de qualidade
urbanística e ambiental inicial que as diferenciaram no cenário nacional (REGO e MENEGUETTI, 2008).
Na última década, a cidade tem assistido a um processo de crescimento urbano nunca antes ocorrido na
região (HULSMEYER, 2014) o que pode acarretar em impactos negativos à cidade. Associado a esse
processo, encontra-se em fase de aprovação no município o novo plano diretor municipal, que entre outras
disposições, propõe a ampliação da área da cidade onde a verticalização será permitida, essencialmente em
áreas pertencentes ao plano original da cidade.
Nessa linha, pesquisas conduzidas pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas - IPCC
(SETO et al., 2014), apontam a importância de pesquisas e estratégias de planejamento urbano associadas ao
clima urbano direcionadas para cidades de pequeno e médio porte de países em desenvolvimento, uma vez
que um terço do crescimento da população urbana entre 1950 e 2010 (1,16 bilhões) ocorreu nesses
assentamentos. São nessas áreas de rápida expansão urbana, onde é esperada a maior parte do crescimento
urbano no futuro, que existe maior flexibilidade para a gestão da forma urbana e da infraestrutura.

3. MÉTODO
O estudo está dividido em quatro etapas principais:
1. Caracterização e seleção da área de estudo;
2. Monitoramento das vias de estudo para obtenção das variáveis microclimáticas;
3. Cálculo do índice de estresse térmico PET através do programa RayMan;
4. Análise dos resultados para a verificação da influência da relação H/W no conforto térmico dos
pedestres.

3.1. Caracterização e seleção da área de estudo
A área de estudo se localiza no centro da cidade de Umuarama, pertencente ao núcleo original
planejado. Em relação às características físicas do centro de Umuarama, para o estudo do microclima, a área
de estudo se classifica como LCZ65, conforme a classificação de zona climática local (LCZ – local climate
zone) proposta por Stewart e Oke (2012).
A escolha da área de estudo partiu da seleção inicial da avenida Paraná (cânion urbano 1), localizada
no centro da cidade, por se tratar de via com maior fluxo de pedestres, devido à grande concentração de
comércio e serviços em seu trajeto. Além disso, essa via apresenta grande importância como eixo
estruturador do traçado urbano e também na vitalidade e cultura da cidade. A segunda via selecionada
corresponde a Rua Ministro Oliveira Salazar (cânion urbano 2) paralela à Avenida Paraná, portanto com a
mesma orientação, porém mais estreita, com maior relação H/W.
As áreas selecionadas para o estudo, cânion urbano 1 e cânion urbano 2, estão identificadas na figura
2. O cânion urbano 1 possui predomínio de edificações com dois pavimentos e razão H/W 0,17; já no cânion
urbano 2 predominam edifícios de 4 pavimentos e razão H/W 0,75. Nos dois cânions a densidade da
vegetação arbórea é semelhante.
Apesar das duas vias possuírem larguras diferentes, 35 metros e 16 metros respectivamente, para o
cânion urbano 1 e para o 2, o plano diretor possibilita a construção de até 15 pavimentos em ambas as vias
(PLANO DIRETOR DE UMUARAMA, 2004), ou seja, não são considerados os efeitos da maior ou menor
relação entre altura e largura do cânion urbano.
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Figura 2 –cânions urbanos de estudo

3.2. Monitoramento das vias de estudo
Para o cálculo do estresse térmico do pedestre as variáveis microclimáticas medidas foram a
temperatura do ar (Ta), a umidade relativa do ar (UR), a temperatura de globo (Tg) e a velocidade do ar (V).
A Temperatura radiante média (Trm) foi calculada pela fórmula de convecção forçada conforme a ISO 7726
(1998).
O monitoramento foi realizado em situação de inverno, no dia 23 de agosto de 2016, e de verão, 27 de
fevereiro de 2017, às 6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h e 00h a fim de abranger parte representativa das horas de
maior utilização do espaço público, além de seguir recomendação da Organização Mundial de Meteorologia
(OMM) para estudos de clima urbano (SILVA, 2013). O monitoramento foi feito em condições de céu
limpo. Nos dois cânions, as variáveis foram medidas em um ponto de cada calçada localizada a Sul da via,
entre duas espécies arbóreas na altura de 110cm. A tabela 1 mostra um corte esquemático de cada cânion
urbano de estudo e a localização do ponto monitorado em cada um.
Os instrumentos utilizados foram:
1. Tripé posicionado a 110 cm do solo;
2. Data logger 177-H1, marca Testo, com 2 canais de temperatura, sensor externo de umidade
conectado a um sensor de temperatura da marca Testo, modelo 0613, com globo plástico cinza de 40 mm
confeccionado com bola de pingue-pongue oficial pintada na cor cinza médio (figura 3a);
3. Anemômetro, marca Testo, modelo 405 (figura 3b).
Entre as medidas do cânion 1 e do cânion 2 houve uma diferença de 15 minutos, tornando necessária
a correção das medidas do cânion 2. As correções foram feitas através de interpolação linear dos valores
medidos com dados climáticos fornecidos pelo Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR). Os dados
foram fornecidos para a cidade de Umuarama, pelo SIMEPAR, para o período de 20 a 24 de agosto de 2016
e 24 a 28 de fevereiro de 2017.
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Cânion
urbano

Tabela 1– corte esquemático e localização dos pontos de monitoramento nos cânions urbanos de estudo.
Planta esquemática:
Foto aérea: localização do ponto de
Corte esquemático
localização do ponto
monitoramento
de monitoramento

Cânion
urbano
1

Cânion
urbano
2

Figura 3–a. Data logger Testo 177-H1 com sensor externo com globo plástico cinza ; b. Anemômetro Testo 405.

3.3. Cálculo do índice de estresse térmico PET
O cálculo do nível de estresse térmico do pedestre pelo índice PET foi feito através do programa
RayMan Pro 2.3 de 2016 (MATZARAKIS; RUTZ; MAYER; 2010) utilizando como dados de entrada as
variáveis microclimáticas monitoradas e informações geográficas da área de estudo. Além disso, utilizou-se
como variáveis pessoais as de um homem padrão conforme a norma ISO 8996 (2004). Foram adotadas as
seguintes características: 30 anos de idade, 1,75 m de altura e peso igual a 70 kg. A taxa metabólica adotada
foi de 110 W, para atividade moderada, como caminhada, e o valor de isolamento térmico das roupas
considerado foi de 0,5 clo, para o verão e 0,9 clo para o inverno (ISO 7730; 2005).
A escala PET utilizada foi a escala calibrada por Monteiro (2008) para a cidade de São Paulo, por se
tratar da cidade com características climáticas que mais assemelham à área de estudo com escala PET
calibrada. A tabela 2 mostra a escala PET calibrada por Monteiro (2008) com a percepção térmica
correspondente a cada nível de estresse térmico.
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PET (°C)
<4
< 12
< 18
18-26
> 26
> 31
> 43

Tabela 2– escala PET.
Percepção Térmica
Nível de Estresse Térmico
muito frio
estresse forte ao frio
frio
estresse moderado ao frio
pouco frio
estresse leve ao frio
neutra
sem estresse térmico
pouco calor
estresse leve ao calor
calor
estresse moderado ao calor
muito calor
estresse forte ao calor

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A seguir são apresentados os resultados obtidos neste estudo. A tabela 3 mostra a escala PET adotada
e legenda de cores para facilitar a visualização dos resultados. A tabela 4 mostra os índices PET em graus
Celsius calculados no programa RayMan através da inserção das variáveis microclimáticas monitoradas no
cânion urbano 1 (C1) e no cânion urbano 2 (C2), em cada horário, para situação de inverno e calor.
Tabela 4–Variação do Índice PET em (oC), por horário, em
cada cânion, em situação de inverno e de verão.
Horário C1-inverno C2-inverno C1-verão C2-verão
6:00
8,9
9,5
16,6
16,8
9:00
13,6
12,6
32,5
32
12:00
23,2
20,1
42,7
39,4
15:00
22,4
22
44,7
42,2
18:00
21,4
20,4
37
36,5
21:00
17,5
17,8
23,3
22,7
0:00
15,1
15,8
18,8
19,6

Tabela 3– Escala PET adotada e legenda de cores.
PET (oC)
Nível de Estresse Térmico
<4
estresse forte ao frio
< 12
estresse moderado ao frio
< 18
estresse leve ao frio
18-26
sem estresse térmico
> 26
estresse leve ao calor
> 31
estresse moderado ao calor
> 43
estresse forte ao calor

Através da tabela 4, observa-se que, de forma geral, os níveis de estresse térmico nos dois cânions
urbanos foram semelhantes, porém existem variações significativas do índice PET nos dois cânions. Para
situação de inverno, no cânion urbano 1, a média do índice PET entre os horários de estudo foi de 17,44 oC,
sendo 20,15 oC para o período diurno (entre 9:00h e 18:00h). Já no cânion urbano 2, a média PET foi de
16,88 oC, sendo 18,77 oC para o período diurno, 1,38 oC mais baixo que a média do cânion 1 para esse
período.
Para situação de verão, a média do índice PET no cânion 1 foi de 30,8 oC, sendo 39,22 oC para o
período diurno. No cânion urbano 2, a média PET foi de 30,63 oC, sendo de 37, 52 oC para o período diurno,
um decréscimo de 1,7 oC em relação ao cânion 1.
As figuras 4 e 5 mostram a variação do índice PET em graus Celsius nos dois cânions, para situação
de inverno e verão, respectivamente. Através dessas figuras nota-se diferenças do índice PET em cada
cânion.

Figura 4 –Variação do Índice PET por horário em cada
cânion: situação de inverno.

Figura 5 –Variação do Índice PET por horário em cada
cânion: situação de verão.

Para situação de inverno, a partir das 9:00h até às 18:00h, ou seja, no período diurno, observa-se que
os valores do índice PET são menores no cânion 2, com maior relação H/W, do que no cânion 1, indicando
maiores possibilidades da ocorrência de estresse leve ao frio nesse cânion. Possivelmente, esse resultado está
associado ao sombreamento dos edifícios no nível da calçada, maior no período de inverno para a orientação
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dessa via quando a altura solar é menor. De acordo com Oke (2009), esse efeito provoca a diminuição da
radiação que atinge o solo e, assim, da temperatura do ar e temperatura radiante.
Para a situação de verão, ocorrem variações semelhantes à situação de inverno, sendo as diferenças
mais significativas às 12:00h e 15:00h, quando o índice PET é 3,3 oC e 2,5 oC, respectivamente, mais baixo
no cânion urbano 2. Às 15:00, conforme a tabela 4, a variação no índice PET atinge um diferente nível de
estresse térmico nos dois cânions, no cânion 1, com menor relação H/W, portanto com menor sombreamento
das edificações, o pedestre estaria exposto a estresse forte ao calor, enquanto no cânion 2, a estresse
moderado ao calor.
Ainda para a situação de verão, nota-se que no cânion urbano 1, às 00:00h, o índice PET é 0,8oC maior
do que no cânion urbano 1. Em situação de inverno, também ocorre uma diferença de 0,7 oC. Apesar dessa
variação ser pequena, essa diferença corrobora com as pesquisas de Oke (2009), que aponta que em cânions
mais obstruídos existe menor capacidade de liberação do calor armazenado durante o dia, promovendo seu
aquecimento noturno.
A tabela 5 mostra a correlação entre o índice PET com as variáveis microclimáticas. Observa-se que a
correlação entre o índice PET com a temperatura do ar foi grande, principalmente para situação de inverno,
porém observou-se altas correlações entre a temperatura radiante média e o índice PET tanto em situação de
verão quanto de inverno. Esses resultados vão de encontro com as observações de Taleghani et al. (2015) que
apontaram que a duração da radiação solar direta e a temperatura radiante são os parâmetros que mais
exercem influência na sensação térmica do pedestre em cânions urbanos.
Tabela 5– Correlação entre as variáveis microclimáticas e o índice PET.
Variável
Ta (oC)

C1-inverno

C2-inverno

C1-verão

C2-verão

0,98

0,96

0,81

0,82

UR (%)

-0,86

-0,89

-0,53

-0,75

Var (m/s)

0,27

0,60

-0,23

0,35

TRm(oC)

0,93

0,94

0,99

0,99

As figuras 6 e 7 mostram a variação do índice PET e da temperatura radiante média (Trm) em cada
cânion, em situação de inverno e verão, respectivamente. Através das figuras é possível observar que,
especialmente no período diurno, um aumento da Trm está associado a um aumento do índice PET. Em
situação de verão, o amento da Trm está associado ao aumento do estresse ao calor, já no inverno está
associado a um menor estresse ao frio e ausência de estresse térmico. Porém, no período noturno, após as
18:00h, as duas variáveis estão menos associadas, sendo nesse período a temperatura do ar a variável que
exerce maior influência no índice PET.

Figura 6 –Variação do Índice PET e da Temperatura
Radiante Média em cada cânion: situação de inverno.

Figura 7 –Variação do Índice PET e da Temperatura
Radiante Média em cada cânion: situação de verão.

5. CONCLUSÕES
A análise realizada corrobora com pesquisas que indicam a influência da geometria urbana como fator
determinante para o conforto térmico urbano. As características do desenho urbano, como altura das
edificações e larguras das vias, têm forte influência na incidência da radiação solar no interior do cânion
urbano. Assim, cânions urbanos com menor razão H/W possibilitam maior acesso de radiação solar no nível
do pedestre o que está associado a maiores valores de temperatura radiante média.
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A análise também identificou que no período diurno, tanto para situação de inverno quanto de verão, a
temperatura radiante média é a variável microclimática que exerce maior influência no índice PET. Assim,
cânions urbanos mais profundos podem possibilitar menores níveis de estresse térmico ao calor no verão,
mas também maiores níveis de estresse térmico ao frio no inverno. Em relação ao período noturno as
variações no índice PET entre os cânions foram pequenas, mas sugerem que cânions mais profundos perdem
menos calor após o pôr-do-sol que cânions mais rasos.
Por fim, tendo em vista os resultados, é manifesta a importância de um desenho urbano que considere
as características do sítio climático. No caso da cidade de Umuarama, a aprovação de um novo Plano Diretor
deve considerar os efeitos da geometria urbana no microclima da cidade de forma a assegurar que a
população urbana e, essencialmente, os pedestres, estejam bem servidos de espaços abertos de qualidade.
Como continuidade deste trabalho, novos monitoramentos serão realizados em cânions urbanos com
diferentes orientações e também no período noturno.
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RESUMO
O fenômeno de ilhas de calor urbanas ocorre principalmente nos centros urbanos caracterizados pela grande
concentração de edificações, ausência de vegetação e uso de materiais impermeáveis com grande capacidade
de armazenar calor. As temperaturas elevadas causam desconforto térmico, problemas de saúde e maior
consumo de energia para refrigeração. O objetivo deste artigo é apresentar resultados parciais de uma
dissertação de mestrado em andamento, a qual avalia o impacto da impermeabilidade dos revestimentos
urbanos horizontais na variação da temperatura do ar e na formação de ilhas de calor urbanas na cidade de
São Carlos/SP. Embora São Carlos seja uma cidade de porte médio, o processo da urbanização criou áreas
densamente construídas e sem muita vegetação, o que favorece o aquecimento do ar e das superfícies. Para
avaliar a variação da temperatura em relação às características urbanas, foram feitas medições da temperatura
e umidade do ar em 10 pontos da cidade que representam diferentes tipos de ocupação urbana.
Simultaneamente, ocorreu a identificação da permeabilidade dos revestimentos horizontais em cada local de
monitoramento. A análise das variáveis climáticas e físicas mostrou que a temperatura do ar é mais alta nos
pontos em cujos entornos predominam materiais impermeáveis, enquanto a umidade apresenta valores mais
baixos nestes pontos. Os resultados preliminares desta pesquisa indicam a importância de considerar a
implicação climática da impermeabilidade dos revestimentos horizontais urbanos no planejamento das
cidades.
Palavras chave: ilha de calor urbana, revestimentos, conforto ambiental, planejamento urbano.

ABSTRACT
The phenomenon of urban heat island occurs principally in urban centers characterized by big concentration
of buildings, absence of vegetation and use of impermeable materials with high capacity to store heat.
Elevated temperatures cause thermal discomfort, health problems and higher energy consumption for
cooling. The objective of the research is to present results of a Master’s Thesis in progress, which
investigate the impact of the permeability of horizontal urban coatings on the variation of air temperature and
formation of urban heat islands in the city of São Carlos/SP. Although São Carlos is a medium sized city, the
process of urbanization created densely built up areas without a lot of vegetation, which benefits the heating
of air and surfaces. In order to evaluate the temperature variation in relation to urban characteristics,
measurements of air temperature and humidity were made in 10 points which represent different types of
urban occupation. Simultaneously occurred the identification of permeability of horizontal coatings in each
point of the measurement. The analysis of the climatic and physical variables showed that the air temperature
is higher in the points in whose surrounding predominate impermeable materials, whereas the humidity
shows lower values in these points. Therefore was verified the importance of considering the climatic
implication of impermeability of horizontal urban coatings in the urban planning.
Keywords: urban heat island, coatings, environmental comfort, urban planning.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente existem evidências claras do aumento da temperatura nos centros urbanos como resultado das
atividades humanas. Segundo a Organização das Nações Unidas, no ano de 2000 a população urbana
representava 47% da população global e, em 2007, foi constatado que a população urbana superou a
população rural em níveis mundiais. Assim, 3,5 bilhões de pessoas, mais de metade da população mundial,
vivem em áreas urbanas, estando expostas ao problema de aquecimento urbano (BARBOSA, 2009).
Este fenômeno do aumento da temperatura em áreas urbanas é conhecido como Ilha de Calor Urbana.
Na definição dada por Voogt (2004), o efeito de ilha de calor se refere tanto ao processo de aquecimento da
atmosfera quanto das superfícies urbanas, quando comparado com áreas menos urbanizadas.
A temperatura do ar elevada devido às ilhas de calor urbanas tem um efeito negativo sobre
microclimas e na saúde humana. Por constante crescimento deste problema, existem muitas pesquisas sobre
as causas de efeito de ilha de calor e sobre as estratégias para reduzi-lo. Segundo Oke (1982), uma das causas
principais para o aquecimento durante a noite é a relação H/W: altura dos edifícios com a largura da rua
(height/width), com menor fator de visão do céu. Outras causas são: a mudança na propriedade dos materiais
de superfície do tecido urbano e a redução no processo de evapotranspiração das plantas.
Givoni (1991) afirma que a geometria do canyon (espaço tridimensional delimitado por uma rua e os
edifícios que confinam a rua), as propriedades dos materiais, o efeito estufa e a redução de superfícies
evaporativas são os fatores determinantes para a existência do efeito de ilha de calor. Akbari (1997) indica
que a ausência de vegetação contribui para a formação do efeito da ilha de calor de tal maneira que afeta
negativamente alguns mecanismos fundamentais para a redução de temperatura nas cidades: o
sombreamento, a filtragem da poluição, a direção dos ventos e o processo de evapotranspiração.
O uso de pavimentação com baixa permeabilidade em lugar do solo natural e a diminuição de áreas
verdes modificam o balanço de energia, alterando as trocas térmicas entre a superfície e o meio. Os materiais
de uso corrente no ambiente urbano, tais como o concreto e o asfalto, apresentam significativas diferenças
nas suas propriedades térmicas (a capacidade de absorção e transmissão de calor) e propriedades radiativas
da superfície (reflexão e emissividade) quando comparados com as áreas rurais (OKE, 1982).
Há também fatores relacionados às características específicas da cidade, como tamanho, densidade
populacional, além das variações diurnas e sazonais (LOMBARDO, 1985). Sampaio (1981) afirma que a ilha
de calor funciona como uma variável dependente, explicada por dois grupos de variáveis: a) as
condicionantes do meio físico e seus atributos geoecológicos; e b) as condicionantes derivadas das ações
antrópicas sobre o ambiente urbano, em termos de uso e ocupação do solo.
No Brasil, diversos estudos constataram a formação de ilha de calor urbana em diferentes cidades
brasileiras. Mesmo assim, há falta de diretrizes para os projetos de planejamento urbano que considerem
estratégias para diminuir o efeito de ilha de calor, assim como melhorar o conforto térmico dos habitantes.
Trabalhos como o de Pitton (1997) têm mostrado a importância de se considerar os aspectos climáticos
das cidades no processo de planejamento. As vantagens do estudo do microclima em áreas urbanas são
numerosas e podem beneficiar diretamente os projetos construtivos e urbanos. Existem estudos que
comprovam a formação da ilha de calor urbana em São Carlos, mas não foram realizadas pesquisas sobre
ilha de calor do ponto de vista arquitetônico e urbano (BARBOSA, 2009; SILVA, 2011).
Diferentes materiais têm comportamento térmico diferente, devido às suas características térmicas.
Segundo Mizuno et al. (1990), o tipo de revestimento das superfícies urbanas, tanto das construções como
das pavimentações, impacta significativamente o movimento da temperatura do ar, influenciando-o em seu
redor em raio de 50 m a 200 m (micro-escala) a 1,5 km (escala local). Propriedades térmicas das superfícies
(avaliadas através de sua inércia térmica) governam as variáveis responsáveis pelas diferenças no balanço de
energia radiante e nas taxas de resfriamento entre os meios urbano e rural (ASSIS, 2010). A maioria dos
materiais tradicionalmente usados em coberturas e pavimentos são sólidos e escuros, de maneira que
absorvem e retêm o calor (GARTLAND, 2010).
Muitos materiais utilizados em áreas urbanas e suburbanas são impermeáveis, o que significa que são
resistentes à água. Assim, a água de chuva escorre, sem dissipar o calor por meio da evaporação, resultando
em elevação de temperatura. Segundo Gartland (2010), as temperaturas das superfícies impermeáveis
atingem 87,7 °C, enquanto as superfícies com vegetação se aquecem até 21,1 °C. Altas temperaturas das
superfícies têm como consequência a elevação da temperatura do ar, principalmente à noite quando as
superfícies quentes se resfriam e aquecem o ar ao redor. Costa (2007) estudou a influência dos revestimentos
de superfícies horizontais no microclima na cidade de Natal/RN e concluiu que as diferenças
microclimáticas, embora pequenas em valores absolutos (possivelmente devido às brisas marítimas),
dependem de condições do ambiente construído. As superfícies horizontais existentes (cobertura e piso)
influenciam a temperatura do ar, aumentando-a em locais onde predominam os materiais impermeáveis.
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Segundo Romero (2011), a impermeabilidade dos materiais urbanos e, consequentemente, o baixo teor
de umidade neles, reduzem a possibilidade de liberação do calor pela evapotranspiração. A parte da radiação
absorvida por uma superfície é usada como calor latente para evaporação da água nela contida, enquanto a
energia restante é conduzida ao seu interior. Desconsiderando os efeitos de sombreamento em um entorno
densamente edificado, a quantidade da radiação solar incidente em uma zona urbana não difere
significativamente da área rural circundante, exceto em caso de elevada poluição. No entanto, os
revestimentos urbanos não conseguem realizar o processo da evapotranspiração devido à impermeabilidade,
o que resulta em maior concentração do calor do que em espaços rurais.
Landsberg (1979) ressalta que a maior alteração durante o processo de urbanização é a alteração das
características das superfícies. A transição de campos e florestas às áreas revestidas em concreto e asfalto
produz uma alteração notável em absorção e albedo. O albedo de uma superfície urbanizada é, em geral, 10 a
20% menor do que de uma superfície rural, resultando, portanto, em maior absorção de energia.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é apresentar um estudo realizado para a identificação/verificação do impacto da
permeabilidade dos revestimentos horizontais urbanos sobre o microclima em 10 pontos que representam
diferentes tipos de ocupação urbana na cidade de São Carlos/SP, a partir de coleta de dados in situ das
variáveis climáticas e físicas.

3. MÉTODO
O método deste trabalho, baseado em Barbugli (2004) e Costa (2007), está dividido em quatro etapas
principais: definição e caracterização da área de estudo, levantamento dos dados climáticos, levantamento
das características físicas dos locais de monitoramento e análise dos resultados obtidos.

3.1. Área de estudo
São Carlos é uma cidade de médio porte localizada na região central do Estado de São Paulo na região
Sudeste do Brasil, entre 21°35'45'' e 22°09'30'' de latitude Sul e 47°43'04'' e 48°05'26'' de longitude Oeste.
Possui uma área total de aproximadamente 1.140 km², sendo que a área urbana corresponde a 6% de área
total (67,5 km²) e a área urbana ocupada é de 33,0 km². O município está situado entre as altitudes de 500 e
1000 metros, com altitude média de 850 metros acima do nível do mar (BARBOSA, 2009 e SILVA, 2011).
Segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), a população do município era aproximadamente 222
mil habitantes, dentre os quais 95% residiam em área urbana. Estima-se que a população teve um incremento
de 20 mil habitantes nos últimos 15 anos.
O clima regional é classificado, segundo Koppen, como subtropical mesotérmico, úmido, com verão
chuvoso e estiagem no inverno. A temperatura média anual é 19,6 °C. No Zoneamento Bioclimático
Brasileiro, a cidade insere-se na Zona 4 (ABNT, 2005).

3.2. Coleta de dados
3.2.1. Variáveis e período de medição
A metodologia da pesquisa de Mestrado prevê quatro grupos de medições, durante 10-15 dias consecutivos
em cada estação do ano. As medições serão feitas em grupos de aproximadamente 10 pontos espalhados na
malha urbana, que representam diferentes tipos de ocupação urbana.
O primeiro grupo das medições, o qual é apresentado neste artigo, realizou-se no período do verão, de
15.02.2017 até 01.03.2017, em 10 pontos da cidade. Foram registradas continuamente a temperatura do ar e
a umidade relativa com intervalo de 30 minutos. Simultaneamente, ocorreu a identificação da permeabilidade
e dos tipos dos revestimentos horizontais da área no entorno dos pontos. Além disso, foram observados
aspectos como altitude, densidade construída, altura das edificações, tipo de uso e existência de áreas verdes.

3.2.1. Instrumentos de medição
O monitoramento foi feito usando 10 sensores de marca HOBO, modelo H08-003-2, fabricados pela Onset
Computer Corporation (Figura 1). Os sensores deste modelo registram a temperatura do ar e a umidade
relativa. De acordo com as informações fornecidas pelo fabricante (ONSET), a resolução do instrumento
para a temperatura é 0,38 °C, a precisão é ± 0,7 °C e a escala é de –20 °C a +70 °C. Para a umidade relativa,
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o instrumento tem precisão de ± 5% e escala de 0 - 95%. Além disso, o software do equipamento também
fornece os valores de umidade absoluta. A fim de assegurar que não existe discrepância de resultados entre
os instrumentos, realizou-se a aferição durante 5 dias, entre 18.01.2017 e 23.01.2017, sob as mesmas
condições. A análise dos resultados mostrou que a diferença entre os valores registrados não é significativa,
mantendo-se dentro da precisão do equipamento.
Segundo Barbugli (2004) e Costa (2007), os sensores deste tipo apresentam grande sensibilidade à
radiação solar direta. Para evitar a interferência da radiação solar nos dados medidos e também para
possibilitar a instalação no local, cada instrumento foi colocado em uma caixa protetora e fixado com um
adesivo velcro (Figuras 1-3). As caixas são de plástico e revestidas por fita de alumínio de baixa
emissividade, com furos nos quatro lados para permitir a circulação do ar. Durante a instalação dos
equipamentos, procurou-se um lugar à sombra e evitou-se a proximidade de certos materiais, tais como vidro
ou cobertura de policarbonato, os quais pudessem influenciar as temperaturas medidas através de reflexão ou
grande absorção de calor. Segundo Oke (2006), para a medição de temperatura do ar recomenda-se uma
altura do instrumento entre 1,25 e 2 metros em áreas não urbanas, enquanto em áreas urbanas permitem-se
alturas de até 5 metros acima do solo. Levando isto em consideração e dependendo das características de
cada local, os instrumentos foram instalados em alturas entre 2 e 2,5 metros. Porém, nos Pontos 2 e 9, devido
às características do local, o sensor foi instalado em uma altura menor que 2m e no ponto 6 na altura de 5m
(sacada de um apartamento no primeiro andar).

Figuras 1-3 – Sensores HOBO com caixas protetoras.

3.3. Definição dos locais de medição
A escolha dos locais para a coleta de dados teve
como critério principal a variedade de tipos da
ocupação urbana. No entanto, o número dos pontos
de coleta foi limitado pela disponibilidade dos
equipamentos e dependeu também da possibilidade
de se instalar o equipamento de forma segura e
deixá-lo durante o período de tempo necessário. A
partir dessas condicionantes, o monitoramento foi
feito em 10 pontos: 6 casas privadas (Pontos 4-9),
3 campi (Pontos 1-3) e 1 local de comércio (Ponto
10) (Figura 4).
O Ponto 1 localiza-se no Instituto de
Arquitetura e Urbanismo, no Campus 1 da
Universidade de São Paulo, enquanto o Ponto 2
está situado na Faculdade de Engenharia
Ambiental no Campus 2 da USP. O Campus 2
destaca-se por ter a maioria da superfície coberta
por vegetação, com edificações espalhadas
pontualmente. O Campus 1 é mais edificado,
porém quase a metade da superfície é vegetada.
Uma realidade semelhante ao Campus 1 da USP
apresenta o Campus da Universidade Federal de
São Carlos (Ponto 3).
Figura 4 – Mapa de São Carlos com pontos de coleta
Fonte: Elaboração própria a partir da imagem Google Maps®
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Os Pontos 4 e 5 estão em uma área predominantemente residencial, na periferia da cidade, com casas
térreas e pouca vegetação. O Ponto 6 localiza-se também na periferia da cidade, perto de um Shopping, numa
região de cota elevada. A área apresenta uma mistura do uso comercial e residencial, com altos prédios
residenciais e condomínios fechados com casas térreas. O Ponto 7 está situado numa parte antiga da cidade,
com uso comercial e residencial e edificações térreas. Em frente da casa onde o equipamento foi instalado
encontra-se uma praça, delimitada de um lado por um estádio de futebol.
A vegetação predomina no entorno do Ponto 8, localizado em um conjunto residencial na periferia,
perto da Rodovia Washington Luís. A área do Ponto 9 está localizada em uma região residencial, onde
predominam edificações térreas. O local da instalação do equipamento é próximo ao Córrego Santa Maria do
Leme, cuja margem é densamente arborizada. O Ponto 10 localiza-se numa área predominantemente
comercial, com pouca vegetação e maior recobrimento de coberturas metálicas.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A seguir serão apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa.

4.1. Apresentação das variáveis climáticas
A Figura 5 apresenta os valores de temperatura do ar para todo o período da medição. Destacam-se os Pontos
2 e 6, apresentando as temperaturas mais baixas e mais elevadas, respectivamente. Os valores das
temperaturas médias, máximas e mínimas em cada ponto são apresentados na Tabela 1.

Figura 5 – Temperatura do ar durante todo o período de medição
Tabela 1 – Temperaturas médias, máximas e mínimas
Temperatura / Ponto

Média
Máxima
Mínima

1
26,3
32,3
20,2

2
24,6
31,9
19,0

3
25,1
32,8
18,7

4
26,7
34,4
21,7

5
25,8
32,8
20,2

6
26,9
38,3
20,2

7
26,9
35,7
20,2

8
25,7
32,3
20,6

9
25,3
31,9
19,8

10
26,5
36,6
19,8

A Figura 6 mostra a amplitude térmica em cada ponto, sendo os Pontos 6, 7 e 10 com maior
amplitude. Considerando que o Ponto 2 apresentou menor temperatura média e máxima e adotando-o como
ponto representativo para a área rural, calculou-se a diferença das temperaturas máximas entre todos os
pontos e o Ponto 2 (Figura 7). Os Pontos 4, 6, 7 e 10 apresentam diferenças significativas em relação ao
Ponto 2, enquanto a temperatura máxima no Ponto 9 foi igual à no Ponto 2.
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Figura 6 – Amplitude térmica

Figura 7 – Diferenças das temperaturas máximas com área rural

A Figura 8 apresenta a umidade relativa para todo o período da medição. Os valores médios, máximos
e mínimos da umidade relativa e umidade absoluta em cada ponto estão apresentados na Tabela 2 e 3,
respectivamente. Notam-se altos valores da umidade, tanto relativa, como absoluta no Ponto 2.

Figura 8 – Umidade relativa durante todo o período de medição
Tabela 3 – Umidade relativa média, máxima e mínima
Umidade / Ponto

Média
Máxima
Mínima

1
55,8
80,6
29,7

2
67,7
87,1
39,5

3
62,5
92,1
39,5

4
56,0
75,2
29,7

5
57,6
82,0
32,4

6
56,7
83,5
26,7

7
53,9
82,0
27,3

8
59,4
79,3
34,6

9
61,8
85,2
32,6

10
54,9
79,3
27,0

8
13,70
18,3
10,2

9
13,87
18,4
9,5

10
12,95
17,0
9,5

Tabela 3 – Umidade absoluta média, máxima e mínima
Umidade / Ponto

Média
Máxima
Mínima

1
13,18
18,0
9,2

2
14,79
18,7
10,8

3
13,76
18,3
9,2

4
13,50
17,6
9,7
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5
13,27
17,8
9,6

6
13,67
17,4
9,9

7
12,98
17,4
9,4

6

A Figura 9 mostra a amplitude da umidade relativa em cada ponto, sendo os Pontos 3 e 6 com maior
amplitude. Considerando que o Ponto 2, representativo para a área rural, apresentou maior umidade média,
calculou-se a diferença da umidade relativa média entre todos os pontos e o Ponto 2 (Figura 10). Os Pontos 6
e 10 apresentam diferenças maiores em relação ao Ponto 2, enquanto as diferenças nos Pontos 4 e 9 não
ultrapassam 6%.

Figura 9 – Amplitude da umidade relativa

Figura 10 – Diferenças da umidade relativa média com área rural

4.2. Apresentação das variáveis urbanísticas
Para quantificar as respectivas porcentagens de impermeabilidade do solo, em cada ponto de medição foi
adotada uma área de influência de 0,125 km², correspondendo ao raio de 200 m (Tabela 4). De acordo com
Oke (2006), a proporção entre a altura do instrumento e o raio da área de influência para as áreas urbanas é
1:100. Considerando que a altura da instalação da maioria dos equipamentos nesta pesquisa variou entre 2 e
2,5 metros, adotou-se o raio de 200 m. A quantificação foi feita a partir das imagens de satélite no programa
AutoCAD. Considerou-se que as superfícies horizontais permeáveis são: área com vegetação arbórea,
vegetação rasteira, solo exposto e água (rio, córrego). Asfalto, concreto, coberturas metálicas e cerâmicas e
outros tipos de coberturas foram classificados como revestimentos impermeáveis. As Figuras 11 e 12
mostram a análise dos entornos dos Pontos 2 e 4, locais com menor e maior porcentagem dos materiais
horizontais impermeáveis respectivamente.
Tabela 4 – Permeabilidade dos revestimentos horizontais em cada ponto de coleta

Permeabilidade / Ponto
Área permeável
Área impermeável

1
42%
58%

2
91%
9%

3
47%
53%

4
12%
88%

Figura 11 – Entorno do Ponto 2

5
33%
67%

6
51%
49%

7
15%
85%

8
61%
39%

9
29%
71%

10
20%
80%

Figura 12 – Entorno do Ponto 4
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4.3. Cruzamento dos dados climáticos e urbanísticos
Para cada um dos pontos realizou-se o cruzamento dos dados climáticos e urbanísticos. As análises
basearam-se na correlação entre a temperatura, umidade relativa, umidade absoluta e a porcentagem da
impermeabilidade dos revestimentos horizontais. A covariância (Equação 1) e o coeficiente de correlação
(Equação 2) de duas variáveis X e Y são definidos como (NOWAK; COLLINS, 2000):

CoV ( X , Y )  E[( X   X )(Y  Y )]

XY 

CoV ( X , Y )

Equação 1

Equação 2

 XY

Sendo:
μX, μY: médias das variáveis;
σX, σY: desvios padrão.
Os pontos de coleta foram agrupados pela proximidade dos resultados, tanto das variáveis climáticas,
quanto das físicas. A partir das Equações 1 e 2, calcularam-se a covariância e o coeficiente de correlação das
variáveis climáticas (temperatura, umidade relativa e umidade absoluta) e da impermeabilidade dos
revestimentos.
Calculou-se a covariância da temperatura e impermeabilidade igual a 0,16 e o coeficiente da
correlação igual a 0,8. Ajustou-se, por meio da regressão linear, aos resultados obtidos uma reta y = mx + c.
Os coeficientes da reta são definidos por expressões m = 2,5075 e c = 24,453 (Figura 13). Nota-se a
tendência ao crescimento da temperatura média em pontos com mais altos índices da impermeabilidade. O
Grupo 5 (Pontos 4, 7 e 10) apresentou altas temperaturas e altas porcentagens da impermeabilidade. Destacase também o Grupo 1 (Ponto 2, localizado no Campus 2 da USP), com extremamente alta permeabilidade e
baixa temperatura média.

Figura 13 – Relação entre temperaturas médias e impermeabilidade

Para a impermeabilidade e a umidade relativa, a covariância foi -1,27, e o coeficiente de correlação 0,95. A reta com coeficientes m = -17,421 e c = 66,087 mostra a relação negativa entre a umidade relativa e a
impermeabilidade dos materiais (Figura 14). Novamente, distingue-se o Ponto 2 (Grupo 1) com maior
umidade. Enquanto o Grupo 4 (Pontos 4, 7, e 10) apresentou temperaturas mais elevadas, a umidade relativa
média nestes locais não ultrapassa 55%, o que representa uma diferença de 12,7% com o Ponto 2.
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Figura 14 – Relação entre umidade relativa e impermeabilidade

Consequentemente, os resultados do cuzamento dos dados da impermeabilidade e umidade absoluta
mostram também uma relação negativa. A covariância dessas duas variáveis foi -0,17 e o coeficiente de
correlação -0,98. A Figura 15 mostra essa correlação e a reta com coeficientes m = -2,2048 e c = 14,904.

Figura 15 – Relação entre umidade absoluta e impermeabilidade

5. CONCLUSÕES
Com base nos resultados apresentados neste trabalho, verificou-se a influência da impermeabilidade dos
revestimentos urbanos horizontais na variação da temperatura do ar e na formação de ilhas de calor urbanas.
Os valores da temperatura do ar foram mais elevados nos pontos em cujos entornos predominam materiais
impermeáveis. Confirmaram-se, portanto, as afirmações de Costa (2007) e Romero (2001) de que os
revestimentos urbanos impermeáveis propiciam o aquecimento do ar. Considerando que a umidade, tanto
relativa, como absoluta, foi maior nos pontos com maior porcentagem dos revestimentos horizontais
impermeáveis, supõe-se que isso ocorre devido ao impedimento do processo da evaporação da água, como
afirmado em Romero (2001). Concluiu-se que é necessário incluir a implicação climática da
impermeabilidade dos revestimentos urbanos no planejamento urbano, a fim de diminuir o efeito de ilhas de
calor urbanas e melhorar o conforto térmico em áreas urbanas.
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Sugere-se, adicionalmente, a revisão do Coeficiente de Permeabilidade estabelecido pelo Plano Diretor
do Município São Carlos. A percentagem da permeabilidade definida pelo Plano Diretor de 2005 é 15% para
a zona urbana. No entanto, os resultados desta pesquisa mostraram o aumento da temperatura do ar nos
locais com permeabilidade menor de 20%. O planejamento urbano adequado tem um grande potencial para
redução do efeito de ilha de calor urbana. Recomenda-se, portanto, a consideração do conforto ambiental
como uma dos principais tarefas da legislação vigente.
Como continuidade deste trabalho e seguindo a metodologia estabelecida, serão realizados mais 3
grupos de medições, no outono, inverno e primavera. Além disso, será feita uma análise mais detalhada das
características físicas dos locais de coleta de dados, identificando a porcentagem de cada revestimento
horizontal nas próximas etapas da pesquisa.
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RESUMO

A proposta deste trabalho é detectar o efeito do resfriamento decorrente da influência de um corpo d’água
sobre 7 diferentes Zonas Climáticas Locais (LCZ). Para tanto, foi mapeado o movimento horizontal da
pluma de umidade causada pela evaporação de uma represa, de acordo com a atuação dos ventos típicos da
região sobre o tecido urbano. A metodologia consistiu em uma campanha de coleta de dados
micrometeorológicos, para avaliar especificamente o comportamento da variação da temperatura e da
umidade absoluta em áreas próximas ao corpo d’água e ambientes urbanos na área central de São José do
Rio Preto, SP. O estudo foi desenvolvido em três etapas, sendo, a caracterização física das LCZs, a definição
dos procedimentos de coleta de dados meso e microclimáticos e a interpretação dos resultados através do
mapeamento das variáveis medidas nos locais. A temperatura do ar registrada próxima do corpo d’água
apresentou valores inferiores com uma amplitude térmica mais estável em relação aos ambientes mais
urbanizados. Conforme o ambiente se torna mais árido e mais denso, uma maior amplitude térmica pode ser
observada, no entanto, a penetração da umidade nos cânions urbanos influencia significativamente a
temperatura. Este fato mostra que há a necessidade de se determinar estratégias de ocupação, que aproveitem
os recursos microclimáticos, para melhorar a qualidade térmica do ambiente urbano, principalmente em
cidades situadas em climas continentais predominantemente quentes e secos.
Palavras chaves: Zonas Climáticas Locais, Umidade Urbana, Corpos d’água, aquecimento urbano,
evaporação urbana

ABSTRACT

The purpose of this research is to detect the cooling effects of water body evaporation in seven different
Local Climate Zones in a tropical area. We search to map the moving behavior of humidity plume caused by
the evaporation of an urban lake as the performance of the typical regional winds through the urban fabric.
The methodology consisted in a microclimate data collection campaign aimed to evaluate more specifically
the typical behavior of temperature and absolute humidity in areas near the water body and in environments
of the urban center of São Jose do Rio Preto City, in Brazil. The study was based in three stages through the
physical characterization of the LCZs conditions, the definition of data collection procedures with the meso
climate analysis and the interpretation of data by mapping the local measured variables. The temperature
range next to the water surface has registered lower values and as the environment becomes more arid and
denser, a higher temperature range could be observed. This fact highlights the need to determinate
occupation strategies that may take advantages from the microclimates to improve the thermal quality of the
built environment in cities located at continental regions, predominantly warm and dry weather.
Key words: Local Climates Zones, Urban Humidity, Water Bodies, Urban Warming, Urban Evaporation

1. INTRODUÇÃO

As diversas formas de ocupação do território podem influenciar padrões de comportamento atmosférico,
atuando principalmente na alteração dos índices de temperatura, umidade do ar e dispersão de poluentes.
1
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Represas localizadas em áreas urbanas, muitas vezes, contribuem para melhorar a qualidade de vida dos
moradores, não só por criarem áreas verdes permeáveis às águas pluviais às suas margens, mas também por
favorecerem as condições de lazer e conforto da população.
Os efeitos provocados pela evaporação de corpos d’água podem influenciar significativamente o clima
urbano, embora nem sempre os efeitos termodinâmicos sejam avaliados previamente em propostas de
intervenção urbana. Segundo Mills et al. (2010) as condições climáticas locais pouco são consideradas em
intervenções urbanas, ou pelo fato de não existirem informações meteorológicas suficientes e disponíveis, ou
pela falta de integração entre pesquisadores e planejadores. O mais recente relatório do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC, (2014), por exemplo, aponta para uma escassez de
informações sobre as áreas urbanas, o que torna ainda mais necessário o desenvolvimento do conhecimento
sobre efeitos de tais intervenções na qualidade do ambiente térmico nas cidades.
Alterações climáticas locais nos diversos espaços urbanos estão relacionadas às transformações dos
fluxos de energia, as quais são influenciadas pela morfologia do sítio, pelas propriedades térmicas dos
materiais das superfícies construídas e pela produção antropogênica de calor (ASSIS, 2006). Em geral, o
ambiente urbano apresenta valores mais elevados de temperaturas e de umidade que o ambiente rural,
embora Kuttler et al. (2007), analisando as diferenças de umidade entre ambiente rural e urbano na cidade de
Krefeld, na Alemanha, indicam que o ambiente urbano pode ser mais úmido que o ambiente rural,
dependendo do tipo de ocupação.
Em princípio, conforme a água retira calor latente do ar, ocorre a evaporação, a qual tende a resfriar as
superfícies ao seu redor. Por sua vez, o ar fica mais leve quando aquecido pelo contato com o solo e sobe
para a atmosfera, onde é dissipado. A proporção de umidade do ar influencia na amplitude da temperatura
diária, de forma que quanto mais seco for o clima, mais acentuadas serão suas temperaturas extremas.
Quanto mais úmido estiver o ar, maior será a quantidade de água em suspensão, com isso, além das
partículas se aquecerem pela radiação, servem de barreira à irradiância global horizontal que atinge o solo e,
à noite, ao calor dissipado pelo solo.
Para ambientes urbanos, este fenômeno ocorre da superfície terrestre para o ar acima dela. O
fenômeno é influenciado pela intensidade do vento, pela rugosidade das superfícies e pela diferença de
temperatura entre os meios sólido (solo), líquido (corpo d’água) ou gasoso (ar atmosférico urbano). O
aquecimento proporcionado pela energia solar, ou por outras fontes, transforma a água presente nas
superfícies em vapor, assim, a evaporação da água umidifica a atmosfera e se espalha pelo entorno. As trocas
de calor na atmosfera ocorrem tanto no sentido vertical – convecção – como no sentido horizontal –
advecção. Estes princípios fundamentam a hipótese de que a presença de massas d´água, em cidades com
clima quente e seco, pode ser benéfica para o conforto térmico dos habitantes.
Os modelos de estudos sobre o ciclo da água, tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano,
priorizam principalmente o suprimento necessário para irrigação da agricultura ou o abastecimento de áreas
urbanas. Grimmond e Oke (1999) estimam que as perdas de água por evapotranspiração giram entre 40% e
80% nos balanços anuais de verão para cidades da América do Norte, sendo que poucos estudos são
encontrados em outras localidades. Desta forma, as análises sobre as influências da evapotranspiração no
microclima e no balanço de energia em áreas urbanas ainda são escassas.
Hathway e Sharples (2012), em um estudo conduzido em Sheffield, na Inglaterra, relatam que a
variação sazonal da temperatura da água do Rio Don influencia na variação da temperatura de suas margens,
de acordo com a incidência da irradiância global horizontal, com a velocidade do vento, com a distribuição
da umidade e com a forma de ocupação urbana das margens deste rio. Assim, os níveis de resfriamento de
seu entorno podem chegar a 1,5°C, durante a primavera, em relação a uma área distante da influência da
umidade do rio, e, durante o verão, esta diferença se torna menor, devido ao aumento da temperatura da
água.
Para a melhor integração entre o conhecimento de climatologia com o planejamento espacial urbano,
Stewart e Oke (2012) recorrem a uma classificação da paisagem de recortes urbanos, ou seja, determinam-se
unidades com características físicas e microclimáticas, que conferem à paisagem propriedades capazes de
influenciar a temperatura na camada intraurbana. É considerado, portanto, que a forma da estrutura física
espacial afeta o clima local através da modificação dos fluxos de ar, do transporte do calor atmosférico e de
saldos de radiação de ondas curtas e longas. Assim, se torna possível classificar a paisagem, dividindo-a em
estruturas com propriedades aproximadamente homogêneas, e gerar dezessete classes de protótipos
semelhantes. Dez delas se referem às características dos edifícios e sete se referem à cobertura do solo. Tal
critério de classificação da paisagem foi denominado de Zonas Climáticas Locais – Local Climate Zones –
2
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LCZ. As Zonas Climáticas Locais são definidas como regiões com estrutura, materiais, atividades humanas,
cobertura de superfície uniformes, que se estendem por centenas de metros horizontalmente. Cada LCZ é
caracterizada de acordo com um determinado regime de temperatura sobre superfícies secas, com atmosfera
calma, noites claras em áreas com relevo suave.
A principal hipótese do trabalho é a de que o efeito do resfriamento evaporativo no microclima
proporcionado pela distribuição horizontal das massas de ar pode ser facilitado pela alta umidade contida no
solo ou por corpos d’água situados em ambientes urbanos. Deste modo, a interação entre ventos e massas de
água com as características da massa construída favorece as condições térmicas ambientais, quando ocorre
aumento da evaporação local e a distribuição da umidade.

2. OBJETIVO
O objetivo principal deste estudo é detectar e mapear o comportamento da pluma de umidade provocada pela
evaporação de uma represa urbana em 7 Zonas Climáticas Locais conforme a atuação dos ventos típicos da
região de São José do Rio Preto, Brasil.

3. MATERIAIS E MÉTODO
O método desenvolvido busca detectar os principais fatores que influenciam a formação de microclimas
decorrentes da inserção de corpos d’água em ambientes urbanos localizados em áreas continentais de clima
tropical.
A campanha de coleta de dados microclimáticos avaliou mais especificamente o comportamento típico
da temperatura e da umidade absoluta nas áreas próximas ao corpo d’água e em ambientes mais adensados
do centro urbano. Para tanto, foi necessário desenvolver o estudo em três etapas passando pela caracterização
física do ambiente urbano, a definição de procedimentos de coleta de dados com a análise climática regional
e a interpretação dos dados através do mapeamento das variáveis mensuradas.

3.1 Caracterização das LCZs
Esta etapa se refere à análise morfológica dos principais sítios urbanos que são capazes de demonstrar o
potencial de influência do corpo d’ água no microclima e da estrutura física urbana da área de estudo.
São José do Rio Preto está localizada ao Norte do Estado de São Paulo nas coordenadas 20° 49’ 11”
Latitude Sul e 49° 22’ 46” Longitude Oeste. A área urbana corresponde a 117,43km² e é cortada por um rio
de pequeno porte, o Rio Preto que, junto com o córrego dos Macacos, formam duas represas na área urbana.
A cidade está localizada em altitudes próximas aos 500 metros em relação ao nível do mar e os biomas são
caracterizados pela presença marcante de Cerrados e resquícios de Mata Atlântica, segundo IBGE (2012)
Foi necessário, portanto, estabelecer recortes de áreas representativas da morfologia urbana de
acordo com a metodologia de Stewart e Oke (2012), para que a escala física de abrangência espacial do
estudo fosse determinada. A Figura 1 apresenta a localização geográfica de São José do Rio Preto, Brazil, a
localização do recorte urbano (8.00 km²) com os pontos de coleta de dados na malha urbana e a posição do
corpo d’água de aproximadamente 9 km² em relação ao ambiente construído.

3
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Figura 1 – Localização do experimento
Fontes: Adaptadas de Masiero e Souza, 2012 e PMSJRP, 2010

A Figura 2 apresenta a coleção de 7 pontos de medição das variáveis microclimáticas, os quais foram
definidos como as LCZs utilizadas como parâmetros para a análise. A Figura 3 demonstra o perfil
topográfico parcial no sentido Sudoeste – Nordeste, juntamente com o posicionamento dos sensores de coleta
de dados em cada LCZ. É importante ressaltar que a área mais densa da cidade se concentra na faixa central
alinhada na direção Nordeste – Sudoeste.

Figura 2- Localização de pontos
de medição

Figura 3 - Perfil topográfico no sentido SW-NE
da área urbana de São José do Rio Preto

Para definir as características de cada uma das LCZs, foram estabelecidos 7 recortes urbanos entre
50.000 e 100.000 m² com a caracterização das construções predominantes, Fator de Visão do Céu, relação
H/W (Altura/Largura), superfície construída, superfície impermeável, superfície permeável, altura média da
rugosidade, rugosidade do solo, distância do corpo d’água. Os pontos 1 e 2 são as estações meteorológicas
fixas, respectivamente a rural e a urbana, as quais forneceram os dados de referência para a análise do
comportamento térmico de cada LCZs.
O Quadro 1 apresenta o conjunto resumido das informações entre as sete LCZs avaliadas. Desta
forma, é possível fazer a relação entre a performance térmica de cada LCZ e identificar os principais
elementos que influenciam a penetração da umidade no tecido urbano.
4
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Quadro 1 – Comparativo de informações entre as LCZs avaliadas
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3.2 Os procedimentos de coleta de informações
A etapa 2 consistiu no monitoramento e na coleta de dados micrometeorológicos. Foram realizados
simultaneamente com a coleta de dados meteorológicos fornecidos pelas estações meteorológicas fixas da
área rural (CIIAGRO (2013), e da área urbana CETESB (2013), sob as quais foram determinadas as LCZs 1
e 2 respectivamente.
Os dados de temperatura e umidade intraurbanos foram coletados de hora em hora com os sensores
HOBO Pro V2 U23-001, colocado dentro de escudos ventilados de PVC, conforme recomendações e
especificações do fabricante.
Duas estações meteorológicas portáteis foram utilizadas para coleta de dados nos pontos à margem da
represa, sendo as LCZs 10 e 12. A primeira, posicionada na margem norte, é modelo Vantage PRO 2 Davis,
composta por um sensor de temperatura e umidade com precisão ± 0,5ºC e 3% respectivamente, um
anemômetro, um painel solar e um módulo controlador com datalogger. A segunda, posicionada na margem
5
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sul consiste em uma Estação Meteorológica marca HOBO modelo U30 com Sensor de irradiância global
horizontal, sensor de temperatura e umidade S – THB-M002, Anemômetro e data logger. ONSET Brasil
(2014).
De acordo com Peel et al. (2007), a região é classificada com clima Aw, ou seja, clima Tropical de
Altitude com invernos secos, verões quentes e chuvosos. A temperatura média no inverno fica próxima aos
18°C e 30°C no verão. A umidade relativa do ar média anual se situa na casa dos 70% aproximadamente,
podendo chegar até abaixo de 20% nos meses mais secos. A predominância do vento na região de São José
do Rio Preto durante os meses de inverno ocorre na direção sudeste, principalmente durante a noite. O vento
proveniente da direção nordeste também é bastante frequente e predomina principalmente sob o domínio da
Massa Tropical Atlântica, o que confere períodos de atmosfera estável e seca ao longo do inverno.
Portanto, recorreu-se a análise dos dados de acordo com a detecção de períodos que se caracterizassem
pelo comportamento atmosférico estável, céu claro, vento fraco e irradiância global horizontal intensa. Além
do mais, foram definidos períodos de análise cuja variação de direção do vento ocorresse em dias
subsequentes, para que o movimento horizontal da pluma de umidade pudesse ser registrado conforme sua
atuação sobre o tecido urbano.

3.3 Mapeando as variáveis microclimáticas
O mapeamento das informações microclimáticas foi desenvolvido através da aplicação das ferramentas de
geoestatísticas disponibilizadas pelo programa computacional Surfer 11, principalmente para facilitar a
interpretação dos resultados e a identificação visual da variação de temperatura e umidade absoluta sobre a
malha urbana. Os dados coletados nas nove LCZs foram interpolados pelo método da Krigagem para estimar
a variação de valores entre eles e assim traçar as isolinhas que caracterizassem a variação da temperatura e
da umidade na malha urbana. As rosas dos ventos dos dias analisados foram traçadas com o programa
computacional WR Plot, o qual relaciona graficamente a frequência e a intensidade das variações de direção
e velocidade do vento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as figuras 5 e 6, observa-se que o dia 30 de Junho 2013 apresentou vento na direção Noroeste
e, no dia subsequente, a direção predominante passou a ser sudeste. Em ambos os casos, a velocidade
permaneceu próxima de 1m/s e céu claro. Assim, as condições atmosféricas permaneceram favoráveis para o
registro dos efeitos do clima urbano durante estes dois dias, em condições distintas de direção de vento.

Figura 5 – Vento 30 Junho 2013

Figura 6 – Vento 01 Julho 2013

O vento proveniente da direção Noroeste cruza o espaço urbano da zona norte da cidade, a qual é
caracterizada pela baixa umidade, e atinge as LCZs 7 e 8 antes de atingir a área da represa. Desta maneira,
verifica-se que no horário mais quente do dia 30 de Junho, às 16h, as temperaturas tendem a se aproximar do
pico de 32°C. Enquanto que, durante o dia 01 de Julho 2013, mesmo considerando a atuação de uma massa
de ar levemente mais fria, a diferença entre as temperaturas dos pontos 7 e 8 tende a se afastar, chegando a
serem registradas diferenças próximas de 2°C. Figura 7.
O gráfico de variação da umidade absoluta evidencia que a LCZ 9, situada próxima às margens da
represa, registra os valores mais elevados durante praticamente o período todo de avaliação. As LCZs 6 e 8
6
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ficam sujeitas à ação conjunta entre o vento e a orientação da via urbana - espaço aberto pelo qual o vento se
distribui ao nível do pedestre.
É possível observar, na Figura 8, que somente os valores de umidade absoluta registrados na LCZ 7
diminuem, atingindo valor mínimo de 11,91 g/m³ na tarde do dia 01 de Julho, enquanto os valores de
umidade absoluta aumentam em todos o outros pontos.

Figura 7– Variação de temperatura x direção do
vento entre 30 de Junho e 02 de Julho 2013

Figura 8 – Variação de umidade absoluta x
direção do vento entre 30 de Junho e 02 de Julho
2013

Tal comportamento de variação de umidade absoluta demonstra que a configuração urbana em que o
LCZ 7 está situada, apesar de estar a apenas 100 m de distância da margem, não favorece a ação da umidade
do corpo d’água. Devido ao fato deste cânion urbano estar orientado na direção leste-oeste, em uma cota de
nível muito elevada em relação ao nível da lâmina d’água, nota-se que a penetração da pluma de umidade
neste ambiente causa pouco efeito na atenuação da temperatura. A rua na qual a LCZ 8 foi estabelecida está
implantada na direção norte-sul e, portanto, mais sujeita a ação da pluma de umidade carregada pelo vento
sudeste para o ambiente urbano. Assim, observa-se diferença de até 4g/m³ no horário mais quente do dia 01
de Julho.
Os mapas da variação de Temperatura e Umidade Absoluta sobre as sete LCZs são apresentados nas
Figuras 9 a 12, de modo a evidenciar as diferenças microclimáticas entre os recortes urbanos,
simultaneamente. Os mapas foram traçados nos dias 30 de Junho às 16h, com ação do vento na direção
Noroeste e, no dia 01 Julho, às 14h, com ação do vento da direção sudeste, subsequentemente.

Figura 9 – Mapa Variação de Temperatura dia 30 Junho
2013 16h – Vento Noroeste

Figura 10 – Mapa Variação de Temperatura dia 01 Julho
2013 14h – Vento Sudeste

Figura 11 – Mapa variação de Umidade Absoluta no dia
30 Junho 2013 16h – Vendo Noroeste

Figura 12 – Mapa variação de Umidade Absoluta no dia
01 Julho 2013 14h – Vendo Sudeste
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Ao observar os mapas das isolinhas de temperatura, nota-se a nítida diferença entre as áreas norte e sul
da cidade. A área central sofre alguma influência da umidade da represa, quando o vento sopra da direção
Nordeste, principalmente nos cânions urbanos orientados na direção Nordeste – Sudoeste. No entanto, o
vento sudeste, apesar de ser mais frequente, tem dificuldades de penetrar mais profundamente na malha
urbana.
Os mapas de isolinhas de umidade absoluta apresentam o efeito do vento seco proveniente de
Noroeste no dia 30 de Junho e a expressiva influência da pluma de umidade agindo sobre a malha urbana no
dia 01 Julho, sob condição de vento proveniente da direção sudeste (Figuras 11 e 12).
É possível observar valores mais elevados de umidade nas LCZs 3, 4 e 5, que estão situados no centro
urbano em relação ao dia anterior, e um deslocamento da posição da pluma de umidade sobre a área central.
Este estudo demonstra que a pluma de umidade tende a se distribuir pelos espaços que oferecem menor
resistência. A direção leste-oeste de implantação dos cânions urbanos e o adensamento das construções no
sentido Nordeste – Sudoeste dificulta a ação do vento combinada com o espalhamento da umidade da represa
pela malha urbana.
Conforme o vento atua na direção sudeste, os valores de umidade tendem a ser maiores no centro da
cidade e na zona norte, embora a barreira física das construções, situada na direção Nordeste – Sudoeste e do
relevo dificultem uma maior influência na amenização do calor nas áreas mais ocupadas do subúrbio ao
norte da cidade. A amplitude térmica próxima a corpos d’água demonstrou ser menor e, dependendo da
configuração urbana, esta pode aumentar significativamente. Portanto, quanto mais distante do corpo d´água,
maior a necessidade de uso de vegetação, de sombreamento pelas edificações, de canalização de umidade ou
de outros recursos para a manutenção da estabilidade dos índices de temperatura e umidade adequados ao
bem-estar do ser humano.
As elevadas diferenças de temperatura e umidade do ar constatadas entre as áreas sul e a norte da
cidade apresentam o efeito do resfriamento evaporativo como o principal fator de influência. A ocorrência da
evaporação da água e a distribuição da umidade do ar intraurbano estão relacionadas, principalmente, às
características climáticas predominantes de uma região, à configuração do ambiente construído e vegetado e
à disponibilidade de recursos hídricos locais.
Como a cidade de São José do Rio Preto está situada em uma região continental com clima Tropical de
Altitude, a umidade relativa do ar atinge frequentemente índices abaixo de 20%, principalmente nos meses
mais secos de inverno. Tais questões elucidam que, apesar da região dispor de recursos hídricos e de
potencial eólico, a implantação da malha urbana não aproveita o potencial natural para garantir qualidade
térmica do espaço urbano.
A infraestrutura urbana estabelece complexas geometrias que interceptam a energia e alteram o fluxo
de ar, aumentando a energia disponível para aquecer a superfície urbana (OKE, 1978). Portanto, é de
fundamental importância que planejadores conheçam os benefícios e as limitações de diversas estratégias
passivas de obtenção de ambientes confortáveis e saudáveis, de forma que os investimentos em infraestrutura
sustentável possam ser otimizados.
Hathway e Sharples (2012) detectaram uma diferença de temperatura de 1,5°C menor em uma área
próxima ao rio Don em Sheffield, Inglaterra, em relação a uma mais distante durante a primavera. Tal
diferença é quantificada com base na variação das condições ambientais, na forma urbana e na distribuição
da umidade favorecida pela forma do rio. Assim como Kuttler et al. (2007), ao analisarem as diferenças de
umidade entre ambiente rural e urbano na cidade de Krefeld, na Alemanha, os autores reforçam que as
condições térmicas desfavoráveis em áreas urbanas centrais e densamente ocupadas podem ser amenizadas
com a introdução e a distribuição de umidade, tirando proveito da ação entre o vento, a vegetação, os corpos
dágua, a umidade do solo e a forma de ocupação do território.

5.

CONCLUSÕES

Os resultados destes estudos se baseiam na análise do movimento horizontal das massas de ar atuantes nas
camadas intraurbanas, sob a influência de um corpo d’água. O fornecimento de água e sua distribuição na
atmosfera, através do represamento de rio ou da evapotranspiração da vegetação, conferem características
mais estáveis à temperatura. O aproveitamento dos recursos climáticos, combinados com o potencial dos
elementos naturais é uma das estratégias recomendadas para que a cidade de São José do Rio Preto obtenha
ambientes mais confortáveis. O estudo da interação entre ventos, corpos d’água e espaço construído elucida
o alto potencial de controle microclimático através de recursos passivos e naturais. Portanto, a principal
8
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hipótese de as condições térmicas são facilitadas pela combinação entre os efeitos do resfriamento
evaporativo urbano e da distribuição horizontal das massas de ar, se comprova.
Destaca-se que umidade presente nos vales pouco penetra no tecido urbano localizado nas cotas de
níveis mais elevadas. O relevo e o adensamento das edificações do centro urbano, predominante no sentido
Nordeste – Sudoeste, contribuem para diminuir a ação dos ventos na distribuição da umidade. Tais fatores
impedem que a interação entre o vento e a umidade da represa atinja as áreas mais elevadas e áridas no
subúrbio da cidade, situadas na zona norte.
Em geral, a amplitude térmica próxima da represa apresenta valores menores e, conforme o ambiente
se torna mais árido e urbanizado, a amplitude térmica tende a ser maior. Esse fato deve ser levado em
consideração para a determinação de estratégias que criem microclimas e garantam a qualidade do espaço
construído como um todo.
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RESUMO

O processo de urbanização promove mudanças significativas relacionadas a formação de um microclima
local, sendo o efeito mais bem documentado as Ilhas de Calor, formadas pela ação de absorção e retenção de
energia solar pelas superfícies construídas, onde não existe umidade disponível para dissipar o calor do sol e
tendem a refleti-lo. São caracterizadas pelo aumento da temperatura de ar e de superfícies urbanas em
relação ao meio rural, além de inversões térmicas, podendo se relacionar com a redução de vegetação e
superfícies permeáveis, emprego de materiais de grande capacidade calorífica e alta condutividade térmica,
além de geometria urbanas que aprisionam calor. Os estudos feitos em Anápolis, um dos municípios mais
populosos do estado de Goiás, compara dados provenientes de estações meteorológicas locadas no limite do
perímetro urbano, em área rural e área central urbana, e posteriormente, é feita uma análise de uma área
grandemente urbanizada da cidade em que se nota a formação de ilha de calor, objetivando-se detalhar a
composição urbana em termos de superfície e estimar o impacto da ação antrópica de impermeabilização do
solo, emprego de materiais que retém calor e remoção da cobertura vegetal que está intimamente ligada ao
conforto término e sensação de bem-estar.
Palavras-chave: ilhas de calor; inversões térmicas; conforto térmico.

ABSTRACT

The urbanization process promotes significant changes related to the formation of a local microclimate, with
effects best documented the heat islands, formed by the action of absorption and solar energy retention by
built surfaces where there is no moisture available to dissipate heat sun and tend to reflect it. They are
characterized by increased air temperature and urban areas relative to rural areas as well as thermal
inversions, can relate to the reduction of vegetation and permeable surfaces, use of materials of high calorific
capacity and high thermal conductivity, and geometry urban heat-trapping. Studies done in Anápolis, one of
the most populous cities in the state of Goiás, compares data from weather stations leased in the urban area
limit in rural areas and urban central area, and later, an analysis is made of a highly urbanized area city
where you notice the heat island formation, aiming to detail the urban composition in terms of surface and
estimate the impact of human action of soil sealing, use of materials that retain heat and removal of the
vegetation which is closely linked end comfort and sense of well-being.
Keywords: heat islands; thermal inversions; thermal comfort.

1. INTRODUÇÃO
A urbanização está ocorrendo rapidamente em todo o mundo, tanto em países desenvolvidos ou menos
desenvolvidos. Em 2008, havia mais de 400 cidades com mais de 1 milhão de habitantes e mais de 19 com
cerca de 10 milhões de habitantes. Os países mais desenvolvidos eram cerca de 74% urbanos, enquanto 44%
dos residentes de países menos desenvolvidos já viviam em áreas urbanas. Espera-se que 70% da população
mundial seja urbana até 2050, e que a maior parte do crescimento urbano ocorra em países menos
desenvolvidos (POPULATION REFERENCE BUREAU, 2010). Como o processo de urbanização global
acelerou tanto em intensidade como em área física, existe um interesse crescente no entendimento de suas
implicações na saúde humana, no funcionamento de ecossistemas, no tempo e, possivelmente, no clima
como um contribuinte para o aquecimento global (IMHOFF et al., 2010).
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O processo de urbanização provoca profundas mudanças ambientais, socioculturais, econômicas e políticas
que tornam áreas urbanas diferentes de áreas rurais; essas alterações, para Wamsler, Brink e Rivera (2013),
se manifestam no ecossistema caracterizada por traços distintivos de precipitação, vento, temperatura,
qualidade do ar, umidade, radiação solar, fauna e flora, solo, água e resíduos. Trata-se de um sistema aberto,
complexo e adaptativo, resultante da interferência de todos os fatores que se processam na camada de limite
urbano e que agem alterando o clima em escala local que influem na qualidade de vida dos habitantes de
determinado lugar (SOUZA, 2010).
Há uma relação de transformação entre homem e clima; o homem transforma determinado espaço geográfico
modificando significativamente e transformando definitivamente a paisagem, provocando uma mudança na
dinâmica da atmosfera. O conforto térmico, ou seja, sensação de bem-estar experimentado pelas pessoas,
aplica-se tanto em ambientes internos quanto externos, sendo o último fruto das condições ambientais, mas
que podem ser alterados através da intervenção humana. (NAVA et al., 2011).
As características do tecido urbano influem em várias problemáticas relacionadas ao clima, sendo um dos
principais o efeito da ilha de calor (IC). Esse fenômeno, referido como IC, foi documentado pela primeira
vez por Howard em 1883, e é um fenômeno muito estudado dentro do campo de mudanças climáticas,
consistido um forte problema na caracterização da urbanização (LANDSBERG, 1981). As alterações da
superfície terrestre nas cidades afetam o armazenamento e a transferência do calor e a sua partição em
componentes sensíveis e latentes. Assim, os valores de temperatura do ar em áreas de elevada densidade de
edifícios são geralmente mais elevados do que os do país rural circundante (VARDOULAKIS, 2013).
No Brasil, a maior parte das cidades cresceu de forma desordenada, agravando assim a deterioração do
ambiente. A intensidade da ilha de calor em São Paulo, por exemplo, quantificada na década de 1980, aponta
diferenças de 10°C entre áreas urbanas e rurais, particularmente em áreas mais poluídas e adensadas na
cidade (LOMBARDO, 1985). Trabalhos de Krüger (2016); Oliveira Filho et al., (2015); Nakata-Osaki et al.,
(2015); Souza et al., (2011), Costa et al., (2010) e Viana (2008) são exemplos de trabalhos realizados no
Brasil que ilustram a formação das IC influenciadas pela geometria da edificação, uso do solo, cobertura
verde e, os impactos no conforto térmico nos ambientes interno e externos.
Para Gartland (2010) o fenômeno da ilha de calor trata-se de um “oásis inverso” observado em áreas urbanas
e suburbanas em que o ar e a temperatura das superfícies são mais quentes em relação às áreas rurais não
urbanizadas circundantes. São formadas pela ação de absorção e retenção de energia solar pelas superfícies
construídas, que são, em sua maioria, de materiais escuros, impermeáveis e estanques onde não existe
umidade disponível para dissipar o calor do sol e tendem a refleti-lo. Segundo Anjos (2012) as ilhas de calor
podem manifestar-se em três níveis distintos em função da sua gênese, magnitude e dinâmica temporal:
I) IC de superfície – corresponde a baixa troposfera, a camada limite onde observa-se a superfície
urbana mais quente do que a superfície rural;
II) IC da atmosfera urbana inferior (urban canopy layer) – entre o nível do solo e o nível médio do topo
dos edifícios
III) IC da atmosfera urbana superior (urban boundary layer) – que sobrepõe a anterior até a atmosfera
livre.
As principais características do clima urbano onde existe ilha de calor, em geral seguem seguintes aspectos:
altas temperaturas do ar, principalmente nos períodos noturnos e no início das manhãs antes do nascer do sol,
baixas taxas de umidade do ar, baixa velocidade dos ventos e alto nível de radiação (Ziberna, 2006). A
heterogeneidade espectral é decorrente da diversidade da paisagem urbana, que é formada por diversos
materiais: concreto e asfalto nas construções e vias, telhados de diferentes materiais, solo exposto, áreas
verdes, praças, árvores, etc. (IWAI, 2003). Deste modo, é necessária a utilização de instrumentos e
metodologias que permitam analisar o quanto cada elemento constituinte das diferentes regiões urbanas
contribui na geração das ilhas de calor.
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Incorporar estudos de climatologia no processo de planejamento urbanístico podem reduzir riscos de
desastres relacionados com a climática, além de oferecer estratégias para alcançar um rumo sustentável.
(WAMSLER, BRINK E RIVERA, 2013). Sendo necessário entender e melhorar nosso conhecimento do
fenômeno das ilhas de calor, para assim melhorar o planejamento urbano, voltado para a eficiência
energética e aprimorar os padrões de qualidade de vida.
Nesta pesquisa lança-se como hipótese a possibilidade de ocorrência do fenômeno da ilha de calor em uma
cidade de médio porte com adensamento não verticalizado, atribuída à caracterização dos materiais que
compõem o ambiente construído, a geometria urbana e aos usos do solo. A cidade escolhida para estudo é
Anápolis – GO, situa-se no Planalto Central brasileiro a 57 km da capital goiana e a 160 km da capital
federal, constituindo um importante eixo econômico/populacional.
Localiza-se em uma região suavemente ondulada com cotas máximas de 1.160 metros de altitude. Sua
economia vincula-se ao comércio de exportação, abastecida pelo Porto Seco, e também pelas indústrias
farmacêuticas, entre outras, localizadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). É uma região
estrategicamente privilegiada, com rodovias federais e estaduais que ligam a cidade a todos os pontos do
país. Com elevada taxa de urbanização, a maioria dos habitantes residem na zona urbana.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é investigar a possível formação da ilha de calor na cidade de Anápolis por meio de
técnicas de sensoriamento remoto e analisar a relação entre a cobertura urbana e o aumento da temperatura
do ar na cidade de Anápolis-GO.

3. MÉTODO
A metodologia desta pesquisa consistiu em duas etapas, sendo a primeira etapa a coleta e comparação dos
dados climáticos de temperatura e umidade de três estações meteorológicas automáticas na cidade de
Anápolis-GO, sendo uma na área central, uma no limite do perímetro urbano e outra na zona rural. A
segunda etapa consistiu na análise das superfícies que compõem a área urbanizada de um bairro consolidado
da cidade de Anápolis através de processamento digital de imagens, as áreas efetivamente ocupadas por
construções ou impermeabilizadas atribuindo-as uma classificação afim de identificar a formação da ilha de
calor no bairro analisado
Os dados climáticos utilizados na pesquisa foram coletados em três estações meteorológicas automáticas,
mencionados anteriormente (Figura 1). A estação meteorológica A, situa-se na zona rural faz parte do
conjunto de estações do Instituto de Meteorologia - IMET localizada na BAAN – Base Aérea de Anápolis,
localizada na BR-414 km 4. A estação meteorológica na zona urbana (B) localiza-se na Avenida Radial Sul,
nº 180 – Bairro Vila Goiás, é particular do escritório de arquitetura Urbane e possui dados obtidos em
intervalos de 30 minutos e a estação meteorológica (C) situada próxima do perímetro urbano pertence a
secretaria de tecnologia do estado de Goiás, localizada na UEG - Universidade Estadual de Goiás Campus
Henrique Santillo, end. BR-153 nº 3.105 - Fazenda Barreira do Meio.
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Figura 1: Mapa demarcando as estações

Pode-se comparar dados provenientes de um par de estações meteorológicas que, se possível, estejam e
inseridas no mesmo clima, no geral; uma urbana e outra rural, sendo a urbana inserida em um local próximo
das tipologias construtivas típicas da região. Também, uma investigação de dados históricos pode ser
utilizada para avaliar as mudanças de intensidade de ilhas de calor ao longo do tempo que podem coincidir
com a urbanização de uma região. As estações utilizadas encontram-se inseridas no mesmo macro clima,
sendo a estação da área central localizada próxima às tipologias construtivas típicas da região. A partir dos
dados obtidos foram analisadas duas variáveis climáticas: temperatura e umidade relativa. Inicialmente
foram analisadas as variações anuais individuais de cada estação meteorológica e posteriormente foram
comparados os dados mensais entre estações, demonstrados através de tabelas e gráficos.
A segunda parte do estudo consistiu na análise das superfícies que compõe uma área urbanizada da cidade. O
bairro Vila Goiás (Figura 2), que compreende uma área de 223.827 m², foi selecionado como local de estudo
pois oferece um cenário urbanizado consolidado, bairro onde é localizado a estação B, apresentando também
a presença hidrográfica e área não edificante de mata ciliar. A análise do bairro foi feita através do
sensoriamento remoto da área estudada a partir do software geotécnico Multispec, versão 3.4, desenvolvido
pela Purdue Research Foundation, um sistema de processamento interativo de análise de dados de imagens
multiespectral e hiperespectral, que auxilia e fornece subsídios para a confirmação ou negação da hipótese
lançada.

438

4

Figura 2 - Imagem satélite do objeto de estudo

Os dados foram analisados quanto os atributos de cobertura vegetal (copas de árvores; gramíneas; solo
exposto) em relação às áreas impermeáveis (asfalto e demais áreas pavimentadas; telhas cerâmicas) para que
fosse possível descrever a área de estudo e identificar os tipos de superfícies, analisar a porcentagem de área
de absortância e emissividade, e sua influência na formação do microclima urbano. A criação de superfíciestipo auxilia na identificação dos principais materiais de superfícies existentes no local de estudo, além de
permitirem agregar superfícies semelhantes que consequentemente podem apresentar albedos semelhantes.
Através dos dados obtidos com o software é possível caracterizar a fração de área de superfícies artificiais e
de vegetação urbana, tratando-se de um método para identificar a distribuição e composição dos diversos
tipos de cobertura do solo. Por fim buscou-se entender se como a morfologia dessa porção da cidade é
facilitadora do aprisionamento de calor

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A seguir são apresentados os resultados alcançados nas duas etapas da pesquisa. A primeira etapa consistiu
nas análises das temperatura e umidade de três estações meteorológica na cidade de Anápolis. Os dados
climáticos coletados das estações A e C possuem um intervalo temporal de 15 anos, já os dados da estação B
são de apenas 3 anos (2013, 2014 e 2015). Sendo assim foi escolhido o ano de 2013 como ano de referência
para a comparação já que o mesmo apresentou o menor número de dados inexistentes entre as três estações.
A Figura 3 ilustra a temperatura média externa anual das três estações, pode ser observado que há uma
constância na variação entre 3 a 4ºC superior no meio urbano ao longo dos meses do ano, isto porque o
processo da urbanização promove, entre outras práticas, a pavimentação do solo com materiais que absorvem
calor durante o dia e o emitem à noite. O concreto e o asfalto, largamente utilizados como material de
revestimento de pisos, por exemplo, chegam a altas temperaturas em dias ensolarados. As massas edificadas
e as superfícies pavimentadas da estrutura urbana contribuem para o aumento da temperatura no meio
urbano, através das propriedades físicas dos materiais de superfície, as quais são expressas pelo albedo,
absorção e emissividade, calor especifico, capacidade térmica e condutividade térmica.
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Figura 2 - Comparativa entre dados de temperatura das Estações Meteorológicas

Segundo Gonçalves (2009) há uma relação entre altas temperaturas e as áreas onde o crescimento urbano é
mais intenso, como também em regiões com altas densidades demográficas e pouca vegetação, já que o
desmatamento também favorece o aumento da temperatura na cidade devido à retirada de árvores que são
filtros naturais da radiação solar.
Em relação a umidade externa do ar (Figura 4), em um primeiro momento, pode-se observar que nos meses
de junho a outubro há uma baixa na umidade relativa do ar que está relacionada com os meses em que há
menor precipitação, caracterizando a época de clima quente e seco da região. Comparando os dados entre as
estações verifica-se que a estação na zona urbana (B) apresenta um índice inferior de umidade em
comparação às estações A e C, fato que pode ser explicado devido a um índice de vegetação inferior às
demais áreas. A diferença do índice de umidade não se mostrou expressivo na zona urbana, talvez pelo fato
que a estação B encontra-se próxima a um fundo de vale com a presença de mata ciliar e um córrego (Figura
2).

Figura 4 - Comparativa entre dados de umidade das Estações Meteorológicas

Segundo Gonçalves (2009) a umidade relativa do meio rural é maior se comparada ao meio urbano onde há
grandes áreas impermeabilizadas do solo, que fazem a chuva escoar com maior rapidez e não retém água,
diminuindo assim a evapotranspiração, a qual tem efeito de resfriamento da superfície da Terra. A
impermeabilização do solo e a drenagem subterrânea fazem com que as precipitações escoem com maior
velocidade, diminuindo assim a absorção de água pelo solo, acelerando o processo de evaporação,
modificando o balanço hídrico da superfície urbana e consequentemente diminuindo a umidade relativa na
cidade.
A segunda etapa do trabalho consistiu na análise de um bairro já consolidado na cidade de Anápolis através
do sensoriamento remoto.Com relação à modelagem que permitiu a aferição dos índices de permeabilidade e
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a caracterização dos materiais que compõem o ambiente construído da Vila Goiás, o resultado da estatística
Kappa foi de 93,4% com uma variância de 0.000002. Esta medida de concordância tem como valor máximo
o 1, onde este valor 1 representa total concordância e os valores próximos e até abaixo de 0, indicam
nenhuma concordância. Sendo assim o resultado obtido pelo processamento da imagem no software
Multispec demonstra um alto índice de aceitação dos resultados extraídos da análise espectral. A Figura 5
ilustra a imagem do bairro Vila Goiás após seu processamento, categorizando e quantificando as áreas préestabelecidas na metodologia.

Figura 5 - Imagem gerada pelo MultiSpec©
A Tabela 1, separa os dados totais de toda a área analisada, ilustrando as áreas encontradas, suas
porcentagens do total e o número de amostras encontradas. Dos dados obtidos nota-se que todas as
classes obtiveram um alto índice de precisão de análise, reforçando o resultado da estatística Kappa.
Tabela 1: Resultado do Sensoriamento Remoto

Classificação
Área Permeável

Precisão de
análise
91,2%

Copa de Árvore

8.549.067

33,67%

75.363

99,8%

Solo exposto

2.158.789

8,50%

19.025

93,5%

Grama

2.456.844

9,68%

21.666

13.164.700

51,85%

116.054

2.862.166

11,27%

25.225

Classes

Amostra de Números Porcentagem (%)

Subtotal
82.2%

Asfalto

Área (m²)

83%

Área pavimentada

271.037

1,07%

2.395

90,4%

Telha Clara

5.804,692

22,86%

51.167

92,2%

Telha Cerâmica

2.205.712

8,68%

19.428

98%

Telha Metálica

1.065,137

4,19%

9.378

88,6 %

Piscina

18.368

0,08%

179

Subtotal

12.227.112

48,15%

107.773

Total

25.391.812

100%

223.827 m²

Área Impermeável

Para fins de análise, algumas categorias foram agrupadas em superfícies-tipo como é ilustrado na Tabela 1,
os dados foram combinados para mostrar proporções de superfícies de ambientes construídos (edifícios e
outras superfícies impermeáveis) e superfícies de evapotranspiração (árvores, arbustos e gramas). A classe
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copas de árvores é por si só suficiente para determinar a fração de vegetação na área urbana, no entanto, para
medidas de mitigação seria necessário compreender o que existe abaixo das copas de árvores, fora do dossel
urbano; assim também acontece com as superfícies-tipo de pavimentação em que superfícies de áreas
pavimentadas de estacionamento podem se confundir com as superfícies de manta asfáltica ou com as de
calçadas que poderiam ser de concreto mais claro; o mesmo se aplica às coberturas claras que podem variar
entre telhas de fibrocimento e lajes impermeabilizadas. A criação de superfícies-tipo auxilia na identificação
dos principais materiais de superfícies existentes no local de estudo, além de permitirem agregar superfícies
semelhantes que consequentemente podem apresentar albedos semelhantes.
A técnica resulta na seleção de pixels onde é possível visualmente identificar tipos diferentes de superfícies,
de modo que os resultados são obtidos em percentagens. A vista superior mostra que as proporções do uso da
área são: 51,85% da área é coberta por áreas permeáveis (vegetação e solo exposto), enquanto superfícies
artificiais (pavimentações e telhados) cobrem 48,15% da área. A taxa de massa arbórea na região é alta,
copas de árvores cobrem 33,67% da área devido o objeto de estudo caracterizar uma região de fundo de vale
em que está presente um curso d’água e a mata ciliar que caracteriza uma massa de vegetação significativa.
Terra seca compõe 8,50% do total e áreas com grama 9,68%.
Pistas de rolamento e áreas de estacionamento cobrem 11,27%; passeios públicos e demais áreas
pavimentadas 1,07%; enquanto telhados cobrem 35,73% (telha clara 22,86%, telha cerâmica 8,68% e telha
metálica 4,19%) e piscinas apenas 0,08% da área. As áreas impermeáveis caracterizam-se por superfícies
claras e escuras, as superfícies escuras (asfalto, regiões pavimentadas e cobertura cerâmica), apresentam
pontos negativos como a alta absortância de radiação solar dada a grande capacidade calorífica, enquanto
superfícies claras (telhas sanduíches, de fibrocimento e lajes impermeáveis) são bem reflexivas. O albedo de
superfícies impermeáveis é aumentado com o uso de materiais reflexivos de cobertura (revestimento branco,
telhados de cores claras) e também para materiais de pavimentação (concreto de cor clara ou com agregados
de pigmento branco). Árvores adicionais como meio de mitigação podem ter um impacto significativo no
arrefecimento, além de melhorar a qualidade do ar.
A maioria dos sistemas de classificação do uso/cobertura da terra é especialmente estimado, com uma grande
margem de erro, quando se trata da variação de usos de trechos semelhantes; principalmente porque árvores
produzem sombra em ruas, estacionamentos e calçadas, assim, uma vez que fosse produzida uma análise no
sub-dossel urbano é estimado que as porcentagens de superfícies pavimentadas aumentariam
significativamente.
Através dos gráficos gerados pela comparação entre os dados das estações meteorológicas entende-se que o
adensamento urbano caracterizado por geometrias que barram os ventos e aumentam a taxa de absorção do
calor; aumento do albedo dada a constante impermeabilização do solo; além da ação antrópica de remoção
de vegetação e consequente redução da evapotranspiração há uma diminuição significativa da umidade
relativa do ar. Pode-se observar que as temperaturas de ar no meio urbano são mais elevadas em relação as
áreas mais afastadas, que juntamente com o aquecimento das superfícies artificiais caracterizam a formação
de ilhas de calor urbana.
Outro fator que também pode colaborar tanto na formação da ilha de calor, no bairro analisado, são as
dinâmicas urbanas, especialmente o uso e ocupação do solo e suas reverberações nos fluxos e mobilidade. O
que se observa na área estudada, mesmo por apresentar um uso do solo majoritariamente residencial,
possuindo poucos exemplares institucionais e comerciais, a localização do bairro dentro da malha urbana da
cidade faz com que o bairro se torne uma zona de ligação entre os demais bairros, aumentando o fluxo de
automóveis podendo se relacionar com a provável formação da ilha de calor devido ao maior lançamento de
calor e gases poluentes no ar.

5. CONCLUSÕES
Este trabalho se concentrou na identificação da formação de um microclima local em áreas urbanizadas em
detrimento de áreas afastadas, no perímetro urbano e em meio rural, e na caracterização do tecido urbano de
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Anápolis em termos de superfície, tomando por objeto de estudo o bairro Vila Goiás.
Para estimar o impacto que a vegetação, ou ausência dela, e a geometria urbana e sua materialidade tem
sobre a formação de um microclima é essencial caracterizar com precisão os vários tipos de superfícies
urbanas. Através desse tipo de levantamento obtém-se dados de como estão distribuídas as superfícies-tipo e
a composição do tecido ou cobertura do solo.
O método de análise através da caracterização superficial por fração de área se mostrou uma ferramenta útil,
sendo positivo sua utilização na quantificação e identificação dos materiais que compõe a superfície do
bairro estudada. A experiência da análise através do sensoriamento remoto pode ser aplicada em outras
cidades que tem interesse na implementação de estratégias de redução de ilhas de calor, na modelagem dos
seus aspectos meteorológicos e de qualidade do ar. Aprofundando as discussões sobre a qualidade e gestão
do ambiente urbano.
Sabe-se que a paisagem urbana está intimamente relacionada com a produção de um microclima local que
pode influir negativamente no conforto térmico das cidades, na qualidade do ar, além de produzir impactos
posteriores como aumento do consumo de energia pelos edifícios. A gestão de uso da terra pode facilitar a
adaptação às alterações climáticas e minimizá-las; uma das medidas de mitigação mais conhecidas é a
inserção de espaços verdes no meio urbanizado; que tem importância reconhecida pelos benefícios sociais e
econômicos, pois aumentam a salubridade, saúde humana e o bem-estar.
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RESUMEN

El presente artículo es el resultado de un trabajo interdisciplinario y se realizó en el marco de las tesis
doctorales de Bre (Mecánica Computacional) y García Santa Cruz (Arquitectura). El objetivo es la
generación del año meteorológico típico (TMY) para la ciudad de La Plata en Argentina, sobre la base de los
datos meteorológicos medidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante el período 1996-2016
y tiene como antecedentes los trabajos desarrollados por Bre y Fachinotti (2014; 2016) para la generación de
los TMY de la ciudad de Santa Fe y de otras 14 localidades de la Región Litoral de Argentina. Se parte de las
bases de datos meteorológicas proporcionadas por el SMN que contienen la temperatura de bulbo seco,
temperatura de punto de rocío, temperatura de bulbo húmedo, dirección del viento, velocidad del viento,
presión, humedad relativa, nubosidad total, altura del techo de nubes, precipitaciones, entre otras, medidas
normalmente sobre una base horaria. Debido a que el SMN no cuenta con mediciones de radiación solar, esta
variable es generada utilizando el modelo de radiación de Zhang-Huang calibrado para Paraná, localidad con
clima Cfa como el de la ciudad de La Plata. Se define el TMY como una concatenación de 12 meses
meteorológicos típicos (TMM), siguiendo el clásico método Sandia (Hall y otros, 1978). La tipicidad de un
mes dentro de la base de datos se mide utilizando estadística de Finkelstein-Schafer aplicada a nueve índices.
Como contribución de este trabajo a la simulación energética de edificios, se convirtió el TMY aquí
generado al formato .epw requerido por EnergyPlus.
Palabras clave: año meteorológico típico, simulación energética de edificios, La Plata, Argentina.

ABSTRACT

The current article is the result of a interdisciplinary work done in the frameworks of the doctorate thesis of
Bre (Computational Mechanics) and García Santa Cruz (Architecture). The goal is to generate the typical
meteorological year (TMY) for La Plata city in Argentina, based on weather data measured by the Argentine
Meteorological Service (SMN) during the period 1996-2016, and on the previous works of Bre and
Fachinotti (2014; 2016) for the generation of TMY for Santa Fe and other 14 locations in the Argentine
Littoral Region. The starting point are the weather databases from SMN, containing dry-bulb temperature,
dew point temperature, wet-bulb temperature, wind direction and speed, pressure, relative humidity, total sky
cover, ceiling height, precipitations, among others, normally measured on a hourly basis. Since SMN does
not measure radiation, this variable is obtained using the Zhang-Huang radiation model, as it was calibrated
to Paraná city, a location with Cfa climate like La Plata. The TMY is defined as the concatenation of 12
typical meteorological months (TMM), following the classical Sandia method (Hall et al., 1978). The
typicality of a month in the database is measured using Finkelstein-Schafer statistics applied to nine daily
indices. In order to contribute to building energy simulation, the currently generated TMY was converted to
the .epw format required by EnergyPlus.
Keywords: typical meteorological year, building energy simulation, La Plata, Argentina.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo describe la metodología utilizada para la generación del año meteorológico típico de la
ciudad de la Plata y es el resultado de un trabajo interdisciplinario realizado en el marco de dos
investigaciones doctorales en curso. La primera, denominada “Optimización del desempeño térmico y
energético de viviendas en la región Litoral Argentina” desarrollada por el Ing. F. Bre en el marco del
Doctorado en Ingeniería Mención Mecánica Computacional de FICH UNL, y la segunda, denominada
“Determinación de las variables de análisis y construcción de los indicadores que permitan evaluar el nivel
de conservación y sustentabilidad en edificios para la cultura” desarrollada por el Arq. M. G. García Santa
Cruz en el marco del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo FAU UNLP. El artículo tiene como
antecedentes los trabajos desarrollados por Bre y Fachinotti (2014; 2016) para la generación de los años
meteorológicos típicos (TMY) de la ciudad de Santa Fe y de otras 14 localidades de la Región Litoral de
Argentina.
La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, esta se localiza a una altura de 23m
sobre el nivel del mar en la latitud 34°55´ S y longitud 57°57´ O. Posee una población de 654.324 hab., que
representa el 4,18 % de la población de la provincia y el 1,63% de la población del país (CNPHV, 2010).
Según la clasificación de Köppen-Geiger, actualizada por Peel et al. (2007), su clima es Cfa (C por warm
temperate, f por fully humid, a por hot summer). Más específicamente, de acuerdo a la norma IRAM 11603
(1996), La Plata se encuentra en la Zona bioambiental III (templada cálida) Subzona b (Figura 1). Esta región se
caracteriza por veranos relativamente calurosos con temperaturas medias comprendidas entre 20-26°C y
máximas mayores que 30°C, inviernos no muy fríos con temperaturas medias entre 8-12°C y mínimas que
excepcionalmente son inferiores a 0°C. Sus amplitudes térmicas son menores a 14°C a lo largo de todo el año.

Figura 1 - a) Mapa de Argentina con las zonas bioclimáticas. b) Ubicación de las estaciones meteorológicas (IRAM 11603)

Para este trabajo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina proporcionó los datos
meteorológicos medidos en La Plata durante el período 1996-2016. La información provista consiste en los
valores horarios de temperatura de bulbo seco (TBS), temperatura de punto de rocío (TPR), temperatura de
bulbo húmedo (TBH), dirección del viento (DV), velocidad del viento (VV), presión (P), humedad relativa
(HR), nubosidad total (NT), altura del techo de nubes (ATN), precipitaciones (Pr) y código de tiempo
presente (TTP) registrados durante un período de 20 años. Sin embargo las bases de datos del SMN carecen
de radiación solar, para lo cual no hay registros a largo plazo, continuos y frecuentes de esta variable en la
localidad analizada. Por este motivo uno de los principales inconvenientes reside en la falta de datos
experimentales de radiación solar. Bre y Fachinotti (2016), siguiendo el desarrollo de ASHRAE en IWEC
(Thevenard y Brunger, 2002) e IWEC2 (Huang et al., 2014), evaluaron dos modelos basados en regresión: el
modelo de Kasten (Kasten y Czeplak, 1980) y el modelo de Zhang-Huang (Zhang et al., 2002). Mediante el
ajuste de las mediciones disponibles, así como de los datos de los archivos IWEC de localidades vecinas a la
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región Litoral Argentina (Asunción-Paraguay y Buenos Aires-Argentina) y los datos derivados de satélites
de la base de datos SSE (NASA, 2014), demostraron que el modelo de Zhang-Huang con coeficientes
calibrados para Paraná es el más adecuado para estimar la radiación solar a largo plazo en la región Litoral.
Dado que La Plata presenta el mismo clima Cfa que la región Litoral Argentina, se utilizará dicho modelo para
completar los datos de radiación solar global (RSG) durante el período analizado.
Para cálculos de energía precisos en una localización dada es necesario conocer el clima local a
intervalos cortos (usualmente con una frecuencia horaria) a lo largo de un año considerado como típico.
Existen dos enfoques generales para definir un año típico:
1. Seleccionar un período continuo de 12 meses como típico.
2. Seleccionar cada mes del calendario típico por separado, y luego concatenar los 12 meses típicos
para construir el año típico.
El primer enfoque se introdujo en la década de 1970, con ejemplos como el Test Reference Year
(TRY) del National Climatic Center (NCC) en Estados Unidos (NCC, 1976), y el Example Weather Year
(EWY) del Chartered Institution of Building Services (CIBS) en el Reino Unido (Hitchin et al., 1983). Esta
aproximación excluye las condiciones extremas encontradas en los registros de largo plazo, produciendo
años típicos excesivamente moderados.
Para evitar esto se decidió utilizar el segundo enfoque, siguiendo el trabajo pionero de Hall et al.
(1978) en Sandia National Laboratories (EE.UU.). En este trabajo introdujeron el concepto de “año
meteorológico típico” (TMY) como una concatenación de doce meses meteorológicos típicos (TMM).
Ejemplos más recientes son el TMY2 (Marion y Urban, 1995) y TMY3 (Wilcox y Marion, 2008) del
US National Renewable EnergyLaboratory (NREL), el nuevo Test Reference Year (TRY) del Chartered
Institution of Building Services Engineers (CIBSE, Reino Unido) (Levermore y Parkinson, 2006), IWEC
(Thevenard y Brunger, 2002a, 2002b) e IWEC2 (Huang et al., 2014) de la American Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE). Para un análisis comparativo de estos métodos,
se recomiendan los trabajos de Crawley (1998), Lhendup y Lhundup (2007), y Chan (2016).
En el sitio web de datos meteorológicos de EnergyPlus (A.A.V.V., 2016) se pueden encontrar archivos
que definen el año típico de más de mil localidades alrededor del mundo. Estos derivan de 20 fuentes
distintas, incluyendo TMY de Sandia (Hall et al., 1978), TMY2 (Marion y Urban, 1995) y TMY3 (Wilcox y
Marion, 2008) de NREL, y IWEC de ASHRAE (Thevenard y Brunger, 2002a, 2002b). En esta gran base de
datos existen muy pocas localidades pertenecientes al sureste de América del Sur. Países como Paraguay y
Uruguay están representados por una sola localidad cada uno ellos. Argentina se encontraba en la misma
situación, con un solo archivo disponible (Buenos Aires). Actualmente, gracias al trabajo de Bre y Fachinotti
(2016), Argentina cuenta con 15 TMYs más en formato EPW para utilizar en simulaciones térmicas y
energéticas de edificios mediante EnergyPlus.
Teniendo en cuenta este contexto, se genera el año típico para La Plata sobre la base de los datos
meteorológicos medidos por el SMN durante el período 1996-2016, complementado por la radiación solar
calculada utilizando el modelo de Zhang-Huang (Zhang et al., 2002) calibrado para Paraná (Bre y Fachinotti,
2016).
Para generar el Año Meteorológico Típico (TMY) se utiliza una variante del método original de Hall
et al. (1978), comúnmente denominado método Sandia. Un TMY es un conjunto de 12 meses meteorológicos
típicos (TMMs). Tal como propone Hall et al. (1978), y luego retoman Thevenard y Brunger (2002) para la
generación de IWEC, la tipicidad de un mes se mide usando estadísticas de Finkelstein-Schafer basadas en
nueve índices diarios (temperatura máxima, mínima y media de bulbo seco, punto de rocío, velocidad
máxima y media del viento, y radiación solar global).

2. OBJETIVO
El objetivo del trabajo es la generación del año meteorológico típico (TMY) para la ciudad de La Plata,
Argentina, partiendo de los datos meteorológicos medidos por el SMN durante el período 1996-2016,
complementados por la radiación solar calculada utilizando el modelo de Zhang-Huang (Zhang et al., 2002)
calibrado para Paraná (Bre y Fachinotti, 2016) donde el clima es Cfa como en La Plata.
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3. METODOLOGÍA
3.1. Descripción de los datos meteorológicos
La base meteorológica utilizada para este trabajo fue confeccionada por el SMN a partir de mediciones
realizadas durante el período 1996-2016 en la estación meteorológica localizada en el aeropuerto de La Plata.
Los datos disponibles incluyen, entre otros, valores horarios de las siguientes variables meteorológicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Temperatura de bulbo seco (TBS)
Temperatura de punto de rocío (TPR)
Temperatura de bulbo húmedo (TBH)
Dirección del viento (DV)
Velocidad del viento (VV)
Presión (P)
Humedad relativa (HR)
Nubosidad total (NT)
Altura del techo de nubes (ATN)
Precipitaciones (Pr)
Código de tiempo presente (TTP)

Esta base de datos puede presentar registros faltantes, es decir, variables no medidas para
determinadas horas. Los faltantes de hasta 5 hs se completan por interpolación lineal, mientras que los de 6 a
47 hs se completan con datos para idénticas horas de días adyacentes, siguiendo el procedimiento adoptado
por NREL (1992) para la generación de la National Solar Radiation Data Base (NSRDB).
Si la base de datos de un mes tuviera faltantes más prolongados, la decisión de conservarla o
descartarla se toma siguiendo el criterio de ASHRAE (2013) para el cálculo de las condiciones climáticas de
diseño: se conserva si al menos el 85% del total de horas del mes tiene Temperatura de bulbo seco (TBS)
registrada (ya sea medida o rellenada), y la diferencia entre cantidad de horas diurnas y nocturnas con TBS
registrada es inferior a 60.
Luego de aplicar esta metodología se obtiene una base de datos completa para todo el período 19962016. Teniendo en cuenta que ASHRAE (2013) considera suficiente contar con 8 años de datos para cada
mes calendario en un lugar determinado para el cálculo condiciones climáticas de diseño, concluimos que la
base de datos disponible para este trabajo es suficientemente extensa.

3.2. Radiación Solar
Los datos aportados por el SMN no incluyen Radiación Solar Global (RSG), variable de primordial
importancia para la definición del TMY. Por ello, en este trabajo se acudió al modelo de radiación de ZhangHuang (Zhang et al., 2002), adaptado para la región Cfa de Argentina en un trabajo previo (Bre y Fachinotti,
2016). Este modelo permitió calcular la radiación solar global horaria en función de otras variables
climáticas locales y de esta forma poder complementar la base de datos de La Plata con los requerimientos
necesarios para su análisis estadístico.

3.2.1. Modelo de Zhang-Huang
como:

Zhang y Huang (2002) definieron la radiación solar global en una superficie horizontal a la hora h
𝐼(ℎ) = max(𝐼0 sen 𝛽 (𝑐0 + 𝑐1 𝑁𝑇 + 𝑐2 𝑁𝑇 2 + 𝑐3 (𝑇𝐵𝑆(ℎ) − 𝑇𝐵𝑆(ℎ − 3)) + 𝑐4 𝐻𝑅
Ecuación 1

+ 𝑐5 𝑉𝑉 ) + 𝑑, 0)

donde 𝐼0 = 1355 mW2 es la constante global solar, β es el ángulo de altura solar, 𝑐0, … , 𝑐5 𝑦 𝑑 son coeficientes de
regresión. El ángulo de altura solar está definido por:
𝛽 = sen−1 (cos 𝐿 cos 𝛿 cos 𝐻 + sen 𝐿 senδ)

Ecuación 2

donde L es la latitud local, δ la declinación solar y H el ángulo solar horario, definido como el
desplazamiento angular del sol de este a oeste del meridiano local; los valores δ y H fueron obtenidos según
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ASHRAE (2009). En un trabajo posterior, Zhang (2006) demostró que los resultados de ajuste no son
sensibles al término de la velocidad del viento por lo que este puede ser descartado de la ecuación.
Los coeficientes de regresión utilizados se pueden observar en la Tabla 1, los mismos fueron obtenidos
y validados por Bre y Fachinotti (2016).
Tabla 1: Coeficientes, factor de correlación (R) y error cuadrático medio (RMSE) para el modelo de radiación Zhang-Huang ajustado
a la radiación solar horizontal global en Paraná durante 2013.
C0

C1

C2

C3

C4

d

R

RMSE

4,0042

0,8651

0,1627

-0,4871

0,0047

-0,0038

0,979

60,1

La Figura 2 muestra el ajuste del modelo de Zhang-Huang para la ciudad de Paraná.

Figura 2 - Modelo de radiación de Zhang-Huang: ajuste de la radiación solar horizontal medida por hora (GHSR) en Paraná durante
2013.

3.3. Definición del año meteorológico típico
Considerando que ahora la ciudad de La Plata cuenta con una base completa de datos de variables
meteorológicas por hora (incluida la radiación solar) para todos los meses del calendario en el período de
1996-2016, en esta sección se describe el proceso de definición del año meteorológico típico de la Plata
basado en esta información. Siguiendo el método Sandia (Hall et al., 1978), se define el año meteorológico
típico (TMY) como la concatenación de 12 meses meteorológicos típicos (TMMs).
Para ejemplificar el proceso de definición de un TMM se detalla la determinación del mes típico de
enero para La Plata. Su base de datos tiene 21 eneros utilizables en el período 1996-2016. Siguiendo a Hall et
al. (1978), se determina la bondad de cada uno de estos enero considerando los nueve índices meteorológicos
diarios enumerados en la Tabla 2. Sea uno cualquiera de esos índices, por ejemplo la máxima diaria de la
temperatura de bulbo seco (TBSMAX), se ordenan los datos de TBSMAX a lo largo de un período dado en
forma creciente: TBSMAX1, TBSMAX2,…, TBSMAXn, donde TBSMAX ≤ TBSMAXi+1 y 𝑛 designa el
número total de datos. Luego, se estima la función de distribución acumulada (CDF) para la variable
TBSMAX en el período dado (en el que hay n datos) como:
CDF(TBSMAX, Periodo)
0
= { (𝑖 − 0.5)/𝑛
1

si TBSMAX < TBSMAX1
si TBSMAX𝑖 ≤ TBSMAX ≤ TBSMAX𝑖+1
si TBSMAX > TBSMAX𝑛

Ecuación 3

Para saber cuan representativa es la TBSMAX de un enero en particular, por ejemplo enero 1996, se
utiliza la estadística de Finkelstein-Schafer (1971):
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FS(TBSMAX, ene2016)
31

Ecuación 4

= ∑|CDF(TBSMAX𝑖 , ene1996-2016) − CDF(TBSMAX𝑖 , ene1996)|
𝑖=1

La representatividad de enero 1996 considerando su TBSMAX será tanto mayor cuanto menor sea el
correspondiente FS. De manera análoga, se determina FS(X, ene1996) para X = TBSMIN, TBSMED,
TPRMAX, etc. usando las Ecuaciones Ecuación 3 y Ecuación 4 con TBSMAX remplazada por X.
En general, algunas variables serán más relevantes que otras en la elección del mes típico. Para ello,
se define el FS ponderado:
WFS(ene1996) = ∑ wX × FS(X, ene1996)

Ecuación 5

X

donde wX es el peso que se le asigna a la variable X. La representatividad de enero 1996 en términos de
todos los índices diarios es mayor cuanto menor sea su WFS. Siguiendo a Thevenard y Brunger (2002a), los
wX utilizados son los que se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2 - Índices meteorológicos diarios para la definición del TMM y sus respectivos factores de ponderación, utilizados por el
método Sandia (Hall et al., 1978) y por el método de generación de IWEC (Thevenard y Brunger, 2002a).
Indice I

Variables diarias

Sigla

Factores de ponderación
Sandia
IWEC

1

Temperatura de bulbo seco Máxima

TBSMAX

1/24

2/40

2

Temperatura de bulbo seco Mínima

TBSMIN

1/24

2/40

3

Temperatura de bulbo seco Media

TBSMED

2/24

12/40

4

Temperatura de punto de rocío Máxima

TPRMAX

1/24

1/40

5

Temperatura de punto de rocío Mínima

TPRMIN

1/24

1/40

6

Temperatura de punto de rocío Media

TPRMED

2/24

2/40

7

Velocidad del viento Máxima

VVMAX

2/24

2/40

8

Velocidad del viento Media

VVMED

2/24

2/40

9

Radiación solar global Total

RSGTOT

12/24

16/40

Se repite el procedimiento detallado para enero 1996 para todos los demás eneros, obteniendo sus
correspondientes WFS(eneYYYY), YYYY=1997,...,2016. Finalmente, siguiendo a Thevenard y Brunger
(2002a) y Huang et al. (2014), se elige como TMM para enero al que tiene el menor WFS.

4. RESULTADOS
La elección de los TMMs para los demás meses calendarios es análoga a la descrita para enero. La Tabla 3
muestra los WFS para todos los meses en el período 1996-2016. Allí están subrayados los meses con menor
WFS, que son los seleccionados como TMM. El año meteorológico típico es la concatenación de los 12
TMMs, listados en Tabla 4. En general, los TMMs para meses contiguos provienen de diferentes años.
Luego, aparecen saltos de las variables meteorológicas entre el final de un TMM y el inicio del siguiente,
que se eliminan mediante suavizado cúbico basado en las últimas seis horas del primer mes y las seis
primeras horas del segundo mes, según lo recomendado por Hall et al. (1978).
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Tabla 3 - WFS para todos los meses calendarios del año utilizando factores de ponderación IWEC.
Los meses meteorológicos típicos están en cursiva y subrayados.
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1996

0.075

0.074

0.082

0.066

0.056

0.116

0.125

0.082

0.077

0.070

0.051

0.087

1997

0.092

0.108

0.063

0.070

0.101

0.104

0.073

0.097

0.070

0.071

0.102

0.163

1998

0.171

0.160

0.085

0.126

0.092

0.079

0.137

0.094

0.063

0.054

0.068

0.076

1999

0.150

0.070

0.100

0.128

0.059

0.092

0.061

0.062

0.066

0.059

0.077

0.048

2000

0.072

0.067

0.087

0.135

0.122

0.130

0.162

0.096

0.063

0.092

0.121

0.081

2001

0.091

0.111

0.156

0.063

0.105

0.099

0.084

0.173

0.066

0.155

0.082

0.094

2002

0.077

0.111

0.141

0.104

0.099

0.091

0.084

0.056

0.079

0.086

0.086

0.124

2003

0.057

0.121

0.065

0.096

0.052

0.093

0.079

0.116

0.073

0.087

0.092

0.117

2004

0.082

0.112

0.124

0.080

0.124

0.122

0.064

0.078

0.052

0.072

0.147

0.109

2005

0.065

0.113

0.100

0.100

0.053

0.145

0.115

0.090

0.091

0.133

0.112

0.137

2006

0.149

0.075

0.109

0.063

0.139

0.058

0.137

0.109

0.090

0.066

0.066

0.083

2007

0.089

0.074

0.113

0.068

0.121

0.109

0.133

0.142

0.109

0.081

0.112

0.067

2008

0.056

0.067

0.079

0.099

0.082

0.076

0.111

0.080

0.101

0.087

0.141

0.057

2009

0.074

0.082

0.083

0.082

0.048

0.079

0.104

0.053

0.097

0.094

0.093

0.141

2010

0.072

0.100

0.053

0.108

0.073

0.071

0.065

0.112

0.054

0.128

0.086

0.111

2011

0.056

0.099

0.121

0.084

0.074

0.060

0.076

0.093

0.103

0.075

0.071

0.080

2012

0.107

0.048

0.056

0.090

0.114

0.048

0.169

0.126

0.049

0.092

0.065

0.056

2013

0.073

0.071

0.125

0.071

0.051

0.072

0.043

0.129

0.089

0.062

0.070

0.114

2014

0.045

0.183

0.088

0.078

0.097

0.072

0.055

0.090

0.101

0.112

0.052

0.060

2015

0.113

0.078

0.125

0.133

0.087

0.091

0.051

0.129

0.096

0.160

0.063

0.059

2016

0.071

0.134

0.116

0.148

0.192

0.153

0.112

0.061

0.079

0.079

0.052

0.105

Tabla 4 - Meses meteorológicos típicos (TMM) para la ciudad de La Plata
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2014

2012

2010

2001

2009

2012

2013

2009

2012

1998

1996

1999

La Figura 3 muestra los valores horarios mensuales de la radiación solar global y la temperatura de
bulbo seco, promediados sobre el TMY, sobre todos los años y sobre un año conformado con los peores
meses en términos de WSF.
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Figura 3 - Valores horarios mensuales promediados sobre el TMY, sobre todos los años y sobre un año conformado con los peores
meses en términos de WFS: a) Radiación solar global; b) Temperatura de bulbo seco.

La Figura 4 muestra los valores horarios de la radiación solar global promediada sobre el TMM,
sobre todos los meses del período 1996-2016, y sobre el mes con WFS más alta para un mes de verano
(Enero) y uno de invierno (Julio).

Figura 4 - Valores horarios de la radiación solar global promediada sobre el TMM, sobre todos los meses del período 1996-2016, y
sobre el mes con WFS más alta: a) Enero, b) Julio.

La Figura 5 muestra los valores horarios de la temperatura de bulbo seco promediada sobre el TMM,
sobre todos los meses del período 1996-2016, y sobre el mes con WFS más alta para un mes de verano
(Enero) y uno de invierno (Julio).

Figura 5 - Valores horarios de la temperatura de bulbo seco promediada sobre el TMM, sobre todos los meses del período 19962016, y sobre el mes con WFS más alta: a) Enero, b) Julio.
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5. CONCLUSIONES
La primera contribución de este trabajo es el procesamiento de las bases de datos meteorológicas
proporcionadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la ciudad de La Plata correspondentes al
período 1996-2016. En general estas bases de datos tienen intervalos sin mediciones, pero se han completado
mediante el uso de métodos válidos de rellenado de datos, que las ha tornado aceptables para el posterior
análisis. Sin embargo estas bases carecían de datos de radiación solar, los que se generaron utilizando el
modelo de radiación de Zhang-Huang (Zhang et al., 2002) calibrado para Paraná (Bre y Fachinotti, 2016),
donde el clima es Cfa como en La Plata (Peel et al., 2007). De esta forma se obtuvieron todos los datos
meteorológicos necesarios para la definición del año meteorológico típico (TMY) de La Plata, objetivo final
de este trabajo.
El TMY de La Plata fue generado como una concatenación de meses meteorológicos típicos (TMM)
mediante una versión modificada del método Sandia original (Hall et al., 1978). Los resultados obtenidos de
la aplicación de esta metodología mostraron las diferencias claras entre las características de un año
meteorológico típico y uno que no es representativo en cuanto a su cercanía con el año medio. Esto brinda
una idea de la repercusión que genera una mala elección de los datos climáticos (condiciones de borde) para
utilizar en simulaciones térmicas y energéticas de edificios.
Finalmente, como otra contribución de este trabajo a la simulación energética de edificios, se convirtió
el TMY generado para La Plata al formato EPW requerido por el programa de simulación energética
EnergyPlus. Trabajos futuros se focalizarán en extender la metodología a otros climas del país como así
también generar otros formatos posibilitando utilizar los datos meteorológicos típicos en simulaciones del
desempeño de edificios mediante otros programas tales como ESP-r y DAYSIM/Radiance.
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RESUMEN

El uso de herramientas de simulación que evalúen el impacto de la morfología edilicia urbana en aspectos
climático-ambientales, puede ser una nueva forma de controlar y colaborar con la planificación urbana de la
ciudad. Las herramientas de simulación disponibles hoy, se pueden aprovechar para el modelado energético
durante las fases tempranas del diseño arquitectónico e incluso para dar forma a las ciudades del mañana.
Los códigos de edificación y planificación urbanos, pueden ser entendidos como lineamientos directrices
para la aplicación directa de soluciones basadas en estudios de diferentes escenarios posibles y alternativas,
para la toma de decisiones respecto de conservación y generación de energías limpias. Este trabajo apunta
hacia una mirada sobre las consecuencias en términos de potencial uso de la irradiación para la generación de
energía limpia, y para el aprovechamiento de luz natural a través de “patios de luz” internos. En los
resultados obtenidos mediante simulación, los gráficos muestran una clara tendencia de disminución de
acceso solar en los meses de invierno, y hacia el verano, si bien muestra un aumento en el porcentaje tanto de
radiación solar como de disminución de superficie sombreada, las diferencias entre una estación y otra no
son muy pronunciadas. A partir de los resultados obtenidos podemos verificar la importancia que posee la
morfología urbana y por lo tanto la influencia de los códigos de planificación de la ciudad, en términos de
disponibilidad de luz natural y el potencial uso de la irradiación para la generación de energía. Las
posibilidades que brinda la simulación como herramienta de predicción son significativas; simulaciones
energéticas realizadas durante las etapas iniciales de diseño tienen el potencial para impactar sobre el
consumo de energía a largo plazo.
Palabras clave: simulación, entorno urbano, radiación solar, patios de luz.

ABSTRACT

Early stages of architectural design that include the use of simulation tools to review the impact of building
morphology on the city, from climatic-environmental aspects, can be a new way of controlling and
collaborating with the urban planning of the city. Nowadays available simulation tools can be leveraged for
energy modeling during the early phases of design and even shaping the cities of tomorrow.
Urban building and planning codes can be understood as guidelines for the direct application of solutions
based on studies of different scenarios for decision-making regarding conservation and clean energy
generation. This work aims to look at the consequences in terms of the potential use of irradiation for the
generation of clean energy, and natural light in internal "courtyards".In the results obtained, the graphs show
a clear tendency of decrease of solar access in the winter months, and towards the summer, although it shows
an increase in the percentage of both solar radiation and decrease of shaded surface, the differences between
one station and another are not very pronounced. From the results obtained we can verify the importance of
the urban morphology and therefore the influence of the city planning codes, in terms of the availability of
natural light and the potential use of irradiation for the generation of energy. The possibilities offered by
simulation as a prediction tool are significant; energy simulations performed during the initial design stages
have the potential to impact on long-term energy consumption.
Keywords: simulation, urban environment, solar radiation, courtyards.
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1. INTRODUCCIÓN
Perspectivas hacia una nueva forma de Planificar la Ciudad.
Los procesos de cambio climático inminentes han dado lugar a la necesidad de poner énfasis en los estudios
para dar solución a los problemas que este conlleva. El desarrollo sostenible y planificación urbana eficiente
son dos de los temas más desarrollados y estudiados. Los procesos de planificación pueden aportar grandes
resultados si se integran otros campos de conocimiento referidos a temas energéticos y tecnológicos,
pudiendo lograr grandes progresos en la medida que estas disciplinas trabajen en conjunto.
Los Códigos de Planificación juegan un papel decisivo en la regulación del desarrollo de los entornos
urbanos. Las regulaciones de planificación urbana y gestión ambiental del suelo urbano y otros derechos
deben garantizar a los ciudadanos el derecho a la luz natural, como derecho humano básico. (BAUTISTA,
2012). Hay una carencia de teoría que nos ayude a evaluar si una determinada forma urbana contribuye a los
objetivos y agenda de desarrollo sostenible. (JABAREEN, 2010).
Sus capacidades predictivas se han reflejado en muchas áreas del diseño y la evaluación de la energía
arquitectónica de edificios y entornos urbanos. (AJMAT, 2008).
Este documento tiene como objetivo explorar el potencial de ahorro de energía y la producción de energía
procedente de la radiación solar con la aplicación del actual Código de Planeamiento Urbano de Tucumán
bajo diferentes escenarios propuestos. La energía solar juega un papel importante en la sustitución de
combustibles fósiles para generar electricidad sin emitir contaminantes y sin necesidad de combustible. (LI,
2014).
Diversos estudios apuntan hacia la optimización de la morfología edilicia para maximizar el acceso solar,
estudiando todas las variables intervinientes, ya sean morfológicas, climáticas, legales, etc. Así como evaluar
el potencial solar sobre edificios futuros y existentes, en conjunto con su interacción con el medio urbano
directo.
Para este estudio se analizó en la primera etapa la legislación medio ambiental actual a fin de saber cómo y
en qué medida la densidad de construcción de la ciudad afecta o disminuye las posibilidades de capturar la
radiación solar, así como la generación de nuevas políticas apropiadas para un mejor uso de la tierra. Por
ejemplo consideramos la morfología de una fachada solar como componente de construcción factible de
generar energía y que permite la entrada de luz diurna en los espacios interiores, un aspecto clave del diseño
de tales fachadas es la determinación de los beneficios energéticos totales. (Li & LAM, 2008).
Se necesitan esfuerzos más agresivos para mejorar el rendimiento energético de los edificios, minimizar el
consumo de recursos energéticos y promover una mejor comprensión de cómo nuestros edificios consumen
realmente energía, existen variables que afectan el uso de la energía en los edificios son no espaciales e
incluyen cambiar el diseño del edificio. (YEKANG KO, 2015).
A medida que las personas cambian sus ciudades, estas ciudades simultáneamente cambian a la gente. Esta
última interacción proviene del hecho de que cada experiencia humana modifica la organización del lugar
donde realiza sus actividades (VANDERBURG, 2014).
En los últimos tiempos ha habido una expansión urbana condicionada más por cuestiones de carácter
económico que de planificación. Particularmente la ciudad de San Miguel de Tucumán ha crecido en la
periferia de manera sistemática pero no controlada, en el sentido que las nuevas urbanizaciones que se han
ido planteando son producto de intereses inmobiliarios y necesidad de la población no resueltas por las
entidades gubernamentales que debieran ocuparse de tema vivienda y ciudad. Es así como áreas antes
utilizadas para cultivo agro industrial, caña de azúcar, limón, o áreas linderas a rutas, se han convertido en
los únicos emplazamientos factibles para desarrollar emprendimientos de viviendas que sean accesibles
económicamente. Este desarrollo territorial es el que promueve al estudio de este trabajo.

2. OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es simular y comparar diferentes escenarios que permitiría el Código de
Planificación de la Ciudad de San Miguel de Tucumán en términos del potencial uso de la irradiación para la
generación de energía limpia, y para el aprovechamiento de luz natural en “patios de luz” internos.

3. METODOLOGÍA
Este trabajo cuenta con una base previa de información, base generada y procesada para poder obtener los
distintos escenarios propuestos.
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Se selecciona el sector a trabajar, se generan las propuestas morfológicas y se procede a la simulación de
radiación por superficie. El punto de partida de esta metodología es la generación de geometrías mediante
software apropiados; a continuación, el procesamiento de la incidencia de la radiación en las superficies y
finalmente el post- tratamiento de los resultados con la ayuda de hojas de cálculo y de interfaz gráfica para la
presentación de datos.

3.1. Selección del Área de análisis, caso de estudio San Miguel de Tucumán
Esta zona central de estudio, ubicada en San Miguel de Tucumán, Argentina: Latitud: 26°49′26″ S;
Longitud: 65°13′21″O; altitud sobre el nivel del mar: 452 m, se estudia como un caso de prueba para
proponer una metodología que puede aplicarse a cualquier área de la misma. Esta zona de la ciudad es
considerada como representativa desde dos puntos de vista: su morfología urbana y sus intereses
inmobiliarios. (Figura 1 y 2). En la figura 1 se muestra diferenciado por color (5 colores diferentes,
correspondientes a 5 tipos morfológicos de parcela) el área total que cubre cada tipología representada.

N

5.980.000 m2

N

815.000 m2
5.980.000 m2

5.980.000 m2
815.000 m2
231.000 m2
305.000 m2

815.000 m2
231.000 m2
305.000 m2

231.000 m2
305.000 m2
119.000 m2

119.000 m2

Figura 1 –119.000
Morfología
urbana. Clustering: superficie
m2
similar y morfología de los bloques. Area gris tipología
1; área amarilla tipología 2, área azul tipología 3, área
cian tipología 4, área naranaja tipología 5. Cada color
responde a una tipología de manzana cuya
discriminación se realiza por forma y área.

Figura 2 – Selección de grupo de manzanas para
el análisis.

4. SIMULACIÓN Y EXPERIMENTO.
Teniendo en cuenta las propuestas vigentes del CPU (Código de Planificación Urbano), se estudiaron dos
posibles escenarios: 1) Máxima aérea de construcción por nivel por parcela; 2) Mínima aérea de construcción
por nivel por parcela. (Figura 5 y 6).

.

N

N

Figura 3 – Imagen Satelital del área estudiada.

Figura 4 – Imagen simulada de la situación actual,
eliminando edificios de hasta 3 niveles, factibles de
crecer en altura por interés inmobiliario.
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N
N

Figura 6 – Imagen Simulada. Mínima aérea de
construcción por nivel por parcela. MiACNPP

Figura 5 – Imagen Simulada. Máxima aérea de
construcción por nivel por parcela. MaACNPP

Se ha estudiado una sistematización del proceso de simulación para poder automatizar el modelado y la
obtención de datos. Así puede aplicarse esta metodología para diversos casos de estudio de cualquier ciudad.
Una vez que se generan geometrías representativas de cada escenario, el potencial de la radiación solar en las
fachadas de los edificios se determina utilizando un gráfico - modelo computacional que funciona sobre la
base de los datos climáticos por hora.
También es posible estudiar cualitativamente la penetración solar en los patios (permitido por la CPU) a
través de la geometría solar. Se trabaja sobre la base de cada uno de los escenarios modelados propuestos,
estableciendo el modelo de localización geográfica, la hora, el día y la estación del año
El Proceso de Simulación propuesto (Figura 7) se basa en una secuencia de datos que puede ser modificada
en diferentes puntos, permitiendo la obtención de datos de diversos escenarios o tipologías simultáneamente.

Figura 7 – Esquema de Proceso de Simulación.
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Se analiza en un primer paso la información base que se tiene de la cuadrícula de la ciudad, esta información
se cruza con lo que propone el CPU para cada sector de la ciudad y así mediante un procesamiento de ésta
con diferentes softwares podemos llegar a obtener la cantidad de escenarios necesarios para realizar un
estudio exhaustivo sobre la morfología de la cuidad o sector de ciudad seleccionado. Una vez obtenida la
información necesaria para cada escenario, se procede al modelado del mismo, tanto en 2D como en 3D (en
este punto existe un Loop respecto de modificaciones que se pueden realizar sobre la información base del
modelo que deviene en cambios automáticos sobre la morfología 3D del mismo). Por último se realiza el
análisis respecto de cálculo de radiación solar y sombras del modelo 3D; en esta instancia interviene como
información adicional el archivo de clima de la ciudad estudiada y su ubicación geográfica. Una vez
obtenidos los resultados podemos revisar el modelo inicial y realizar modificaciones para obtener distintas
alternativas morfológicas para un mismo escenario y así comparar distintos resultados.

4.1. Comparación de escenarios propuestos
Si bien en trabajos previos se toman para el estudio manzanas completas y sectores de la ciudad, para
simplificar el proceso de cálculo y acortar los tiempos a fines de este estudio se selecciona una porción de
manzana significativa de cada caso y se procede a simular radiación solar sobre la envolvente.
Se toma el patio interno con orientación Norte. Se simula las 4 estaciones del año (21 enero, 21 marzo, 21
junio, 21 diciembre)

N

N

Figura 8 – Imagen Simulada. SECTOR Máxima aérea
de construcción por nivel por parcela. MaACNPP

Figura 9 – Imagen Simulada. SECTOR Mínima aérea
de construcción por nivel por parcela. MiACNPP

4.1.1. Estudio de patios de luz. Cálculo de porcentaje de área sombreada en patios internos de
edificios y centro de manzana para el caso situación actual de manzana E1MaACNPP completa.
Estudio de Geometría Solar
fecha
21 junio
21 diciembre

Área Sombreada m2
5318,17
4703,92

%
91,93
81,33

Área Soleada m2

%

466,87

8,07

1079,66

18,67

Tabla 1 – Estudio de Centro de Manzana.
Geometría solar para 21 junio y 21 de diciembre, comparación áreas sombreadas E1MaACNPP completa.

La situación frente al acceso solar en patios de luz
respecto de una situación de edificación compacta
resulta desfavorable en los aspectos referidos a
saneamiento ambiental por acceso al sol. Se
visualiza que lo que el CPU entiende como locales
habitables con acceso solar, no cumple con lo que se
espera a nivel urbano.

458

Figura 10 – Estudio de Centro de Manzana.
Geometría solar para 21 junio. E1MaACNPP
completa.
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4.2.1. Cálculo de Radiación solar para Escenario 1: Máxima aérea de construcción por nivel por
parcela. MaACNPP

Figura 11 – Máxima – 21 marzo

Figura 12 – Máxima – 21 junio

Figura 13 – Máxima – 21 septiembre

Figura 14 – Máxima – 21 diciembre

Simulamos sobre un mismo escenario, en este caso el Escenario 1: Máxima aérea de construcción por
nivel por parcela. MaACNPP, para un día especifico, las cuatro estaciones del año. Así obtenemos los
resultados de Radiación Total acumulado para cada uno de estos períodos. Podemos observar en los
gráficos (Figura 10, 11, 12, 13) como hacia el interior del patio de luz, es decir, hacia los niveles más
bajos del edificio, como disminuye claramente la influencia de radiación solar y asimismo el acceso a
luz natural llegando a niveles muy bajos (incluso menores al 10% de los valores pico para cada caso).

459

6

Radiación Total Acumulada Wh/m2
fecha
21 marzo
21 junio
21 septiembre
21 diciembre
total de radiación
W/m2

E 1 - MaACNPP
644.384.375
289.978.656
608.123.188
745.210.123

2.287.696.342

Tabla 2– Escenario 1 MaACNPP:
Total de radiación en las cuatro estaciones del año.

Figura 15 – Radiación Total Acumulada Wh/m2
E1 MaACNPP

Una vez obtenidos los valores totales, se grafican los mismos para comparar las 4 estaciones del año. (Tabla
1, Grafico 1) Para las estaciones de verano y otoño se encuentran los valores más altos, cae en invierno y
aumenta nuevamente en primavera. Para el 21 de junio entonces encontramos el valor mínimo que resulta un
38 % del valor máximo alcanzado para diciembre. En la tabla numero 2 podemos ver el extendido anual de
los niveles de radiación a lo largo del año, para todos los meses de la propuesta de escenario 1.
Luego también podemos analizar qué porcentaje de área sombreada tiene esta superficie o “patio de luz”
(tabla 3) alcanzando entre un 53 % para meses de verano a un 69% para meses de invierno, de área
sombreada.

AVAIL.
MONTH
------Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
------TOTALS

Figura 16 – Escenario 1 MaACNPP: Total
de Radiación Total por mes.

AVG
SHADE
Wh/m2
-------223919
182665
146202
125078
58614
60329
83964
89838
130514
160853
166840
203643
-------1632459

-----54%
61%
63%
69%
66%
66%
69%
68%
65%
58%
56%
53%
------

Tabla 3 – Escenario 1 MaACNPP: Total
de Radiación por mes y porcentaje de
superficie sombreada.

460

7

3.2.2. Cálculo de Radiación solar para Escenario 2: Mínima aérea de construcción por nivel por
parcela. MiACNPP.
De aquí en adelante analizaremos el Escenario 2: Mínima aérea de construcción por nivel por parcela.
MiACNPP.
Simulamos entonces cuatro días específicos del año, 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de
diciembre y obtenemos los valores de radiación para cada estación. (tabla 4 y grafico 2).
Podemos ver que para esta propuesta los valores máximos se dan en otoño y primavera, disminuyendo en
verano, el mínimo valor 54 % lo obtenemos para los meses de invierno, respecto de la máxima para
septiembre. En la tabla numero 5 podemos ver el extendido anual de los niveles de radiación a lo largo del
año, para todos los meses de la propuesta de escenario 2.
Luego también podemos analizar qué porcentaje de área sombreada tiene esta superficie o “patio de luz”
(tabla 5) alcanzando entre un 72 % para meses de verano a un 70% para meses de invierno, de área
sombreada.

Radiación Total Acumulada Wh/m2
fecha
21 marzo
21 junio
21 septiembre
21 diciembre
total de radiación
W/m2

E 2 - MiACNPP
978.321.333
590.379.857
998.746.111
870.258.857

3.437.706.158

Tabla 4– Escenario 2 MiACNPP: Total de
radiación en las cuatro estaciones del año.

Figura 17 – Radiación Total Acumulada Wh/m2
E2 MiACNPP

AVAIL.
MONTH
------Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
------TOTALS

Figura 18– Escenario 2 MiACNPP:
Total de Radiación Total por mes.

AVG
Wh/m2
-------225479
184561
150132
124601
62113
59053
83209
88203
126525
159315
175180
202172
-------1640543

SHADE
-----72%
72%
71%
72%
70%
70%
71%
71%
71%
71%
72%
72%
------

Tabla 6 – Escenario 2 MiACNPP: Total
de Radiación por mes y porcentaje de
superficie sombreada.

461

8

Una vez obtenidos valores para ambos escenarios se grafican y comparan.
La propuesta formal 1 muestra valores más bajos de radiación que la propuesta formal 2, esto puede deberse
a que la radiación recibida en el escenario 1 se ve afectado por la morfología (resolución formal más
compacta) impidiendo el acceso hacia los niveles más bajos. También el aumento de radiación de la
propuesta formal 2 puede deberse al aumento de superficie (área de fachada de edificios exentos y con mayor
altura) al tener mayor superficie, pueden recibir mayor cantidad de radiación. Queda estudiar si un
amanzanamiento completo de estos edificios en altura arrojaran grandes áreas de sombra sobre ellos mismos,
o sobre la manzana linderas.

Radiación Total Acumulada Wh/m2
E 1 - MaACNPP

E 2 - MiACNPP

21 marzo

644.384.375

978.321.333

21 junio

289.978.656

590.379.857

21 septiembre

608.123.188

998.746.111

21 diciembre

745.210.123

870.258.857

total de
radiación
W/m2

2.287.696.342 3.437.706.158

Tabla 7 – Comparación Escenario 1
MaACNPP y Escenario 2 MiACNPP

Figura 19 – Radiación Total Acumulada Wh/m2
comprarativa de ambos escenarios E1 MaACNPP
y E2 MiACNPP

4. RESULTADOS
En los resultados obtenidos mediante simulación, los gráficos muestran una clara tendencia de
disminución de acceso solar en los meses de invierno, y hacia el verano, si bien muestra un aumento en el
porcentaje tanto de radiación solar como de disminución de superficie sombreada, las diferencias entre una
estación y otra no son muy pronunciadas.
La situación frente al acceso solar en patios de luz respecto de una situación de edificación compacta
(Escenario 1) o retranqueada en las medianeras (Escenario 2) es variable, debido a la permeabilidad que se
produce al despegar un edificio del otro. La Radiación Total anual que recibe una propuesta compacta y
baja, donde se respeta una altura homogénea de edificación es mucho más desfavorable que una situación de
edificios retranqueados con alturas mucho más variables (y desmedidadas en algunos casos), respecto de la
factibilidad de captación de radiación solar para la producción de energía limpia.

5. CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos podemos verificar la importancia que posee la morfología urbana
y por lo tanto la influencia de los códigos de planificación de la ciudad, en términos de disponibilidad de luz
natural y el potencial uso de la irradiación para la generación de energía.
Este planteo surge desde la búsqueda de soluciones estratégicas, ante la necesidad de generar condiciones de
habitabilidad en áreas de desborde así como en el interior/exterior de los edificios que hoy parece carecer de
soluciones efectivas. Por lo tanto, un proceso simplificado que facilite la vía hacia conclusiones valiosas que
unen la morfología y el tamaño de las futuras construcciones es un objetivo valioso buscado por diseñadores.
Las posibilidades que brinda la simulación como herramienta de predicción son significativas; simulaciones
energéticas realizadas durante las etapas iniciales de diseño tienen el potencial para impactar sobre el
consumo de energía a largo plazo.
Los resultados muestran una variedad de circunstancias al relacionar los diferentes escenarios posibles con la
irradiación solar. El desarrollo sin restricciones de altura y compacidad afecta el potencial de usar la
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radiación solar para diferentes propósitos como la generación de energía; Además afecta particularmente al
derecho a la luz natural ya que la mayoría de las superficies de patios recibirán bajos porcentajes de sol en
invierno siendo el caso que San Miguel de Tucumán no está lejos del trópico.
Un proceso de simulación sistematizado para analizar las consecuencias de la densificación, producto
de la industria de la construcción en curso, aplicando una metodología para investigar los efectos reales de la
puesta en práctica de las normas urbanísticas permiten:
- El análisis del potencial de producción de energía limpia a partir de “patios de luz”.
- Pre visualización y estudio de la habitabilidad de las situaciones particulares (patios de edificios de
gran altura).
- Verificar que las legislaciones necesitan ser revisadas para poder dar una solución real y efectiva a
problemas de diseño y habitabilidad.
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RESUMO

A crise energética do início dos anos 70, os alertas climáticos apresentados nas conferências mundiais, altos
índices de emissão de CO2, retratam a crescente preocupação do comportamento do ser humano perante a
natureza. A necessidade de mudanças apresenta novas normativas, que determinam formas de se
desenvolverem projetos energeticamente eficientes. Para o Brasil, se trabalha com o desenvolvimento da
Carta Bioclimática, em que se definem estratégias arquitetônicas a serem aplicadas no desenvolvimento de
projetos. O estudo presentado, analisou os dados climáticos para a cidade de Lajeado/RS-Brasil no período
de 2004 a 2015, analisados no software estatísticos BioEstat, e com a utilização do software Sol-ar, plotados
na Carta Bioclimática. Os resultados apresentam como estratégias que devem ser mais utilizadas nas
edificações, o aquecimento solar passivo, e a estratégia de inércia térmica, aplicando de forma adequada os
materiais, para se trabalhar com isolamento térmico, tanto para dias frios e quentes.
Palavras-chave: Bioclimatologia, Carta Bioclimática, Carta de Ventos, Estratégias Arquitetônicas, Eficiência
Energética.

ABSTRACT

The energy crisis of the early 1970s, climate warnings presented at world conferences, high CO2 emissions,
portray the growing concern about human behavior towards nature. The need for change presents new
regulations, which determine ways to develop energy-efficient projects. For Brazil, we work with the
development of the Bioclimatic Charter, which defines architectural strategies to be applied in the
development of projects. The present study analyzed the climatic data for the city of Lajeado / RS-Brasil
from 2004 to 2015, analyzed in the statistical software BioEstat, and using the software Sol-ar, plotted in the
Bioclimatic Chart. The results presented as strategies that should be most used in buildings, passive solar
heating, and the thermal inertia strategy, applying the materials in a suitable way, to work with thermal
insulation, both for cold and hot days.
Keywords: Bioclimatology, Bioclimatic Charts, Wind Charts, Architectonic Strategies, Energy Efficiency.
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1. INTRODUÇÃO
A crise energética desencadeada no início dos anos 1970, apresenta uma realidade em que se torna
fundamental trabalhar com estratégias que visam minimizar o consumo energético, e a racionalização dos
métodos de utilização dos recursos naturais (SPINELLI; ALVES; KONRAD, 2013).
Segundo Muniz e Caracristi, intensificam-se os alertas climáticos...
...“com a criação e atuação do clube de Roma e a conferência de Estocolmo na Suécia em 1972
onde, dentre outros temas ambientais, apresentou-se o conceito de desenvolvimento sustentável,
defendendo o uso moderado dos recursos naturais, tanto por serem finitos como por haver
preocupação no que tange às fragilidades de alguns ambientes naturais” (MUNIZ; CARACRISTI,
2015, p. 5).

Os impactos das construções ao meio ambiente, em relação as emissões de CO2, são responsáveis por
“mais da metade de todas as emissões das mudanças climáticas” (ROAF et al., 2009, p. 22). Outro dado
alarmante, destaca que o mercado da construção civil utiliza aproximadamente 40% dos recursos naturais do
planeta (não renováveis) (JOURDA, 2012).
A Directiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, Relativa ao Desempenho Energético
dos Edifícios (2002), determinou que os materiais de construção sejam utilizados de forma racional, as
edificações devem ser eficientes energeticamente para minimizar a emissão dos gases de efeito estufa,
destaca-se o artigo 8º, em que determina:
“A Diretiva 89/106/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, relativa à aproximação das
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros no que respeita aos
produtos de construção, impõe que a obra e as instalações de aquecimento, arrefecimento e
ventilação sejam concebidas e realizadas de modo a que a quantidade de energia necessária à sua
utilização seja baixa, tendo em conta as condições climáticas do local e os ocupantes” (Directiva
2002/91/CE).

Em novembro de 2016, entra em vigor o Acordo de Paris, visando reduzir consideravelmente as
emissões de gases causadores do efeito estufa, a fim de reduzir a ampliação da temperatura média do planeta,
que se encaminha para níveis alarmantes (ONU; 2016). Segundo a ONU, “2015 foi o ano mais quente do
mundo moderno, e os seis primeiros meses de 2016, até agora, bateram todos os recordes anteriores”.
Esta reflexão leva a tentativa de compreensão da relação do homem com a natureza, analisando a sua
desconexão com o meio ambiente, em que se via desconectado (pensamento capitalista onde é apenas
extrator). Leva a reconhecer que a uma ligação da natureza não humana com o ser humano, naturalismo
filosófico, que leva o homem a refletir sobre o seu lugar e o de todos os seres vivos na natureza (SOFFIATI,
2008).
Neste contexto, busca-se a melhor forma de se adaptar ao uso da edificação, e assim, visando o bemestar físico tem se tornado mais frequente nas últimas décadas, a sensibilidade de conforto térmico
(LAMBERTS; XAVIER, 2003).
Ascenso (2016) apresenta a estratégia desenvolvida pela União Europeia, em que até o ano de 2020 as
edificações novas deverão ser eficientes energeticamente, com balanço próximo do zero, consumindo a
mesma quantidade de energia que seja capaz de gerar, cabendo a cada estado membro desenvolver o melhor
método para atingir os objetivos, e apresenta-se como fator fundamental a adaptação climática das
edificações.
Na 3ª Conferência Internacional Sobre o Futuro Sustentável para a Segurança Humana (SUSTAIN
2012), ocorrida na cidade de Kyoto, Larasati ZR e Mochtar (2013) descreve o quanto o conforto do usuário
é fundamental como parâmetro para o projeto bioclimático, juntamente dos parâmetros projetuais, como 1)
utilização de elementos da paisagem (plantas, água, etc.); 2) a construção conforme a orientação solar; 3)
adequação da materialidade da edificação; 4) composição formal do projeto adequado; 5) projeto de proteção
solar e 6) design de janelas e fachadas, para aproveitamento de ventilação natural. Com estas estratégias,
pode-se considerar a operação e manutenção da edificação se baixo custo.
Segundo a ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Ar Conditioning Engineers), a
definição de conforto térmico “é o estado mental que reflete a satisfação do indivíduo com o ambiente
térmico no qual encontra-se inserido”, quando o ser humano sente que está em estado de neutralidade em
relação ao ambiente (ASHRAE Standard 55, 1992 apud ASHRAE, 2001).
A ausência de neutralidade na sensibilidade de conforto ambiental, acarreta em queda de desempenho
nas atividades de trabalho, físicas, cognitivas e de aprendizado, influenciadas pelas variações de temperatura
do ambiente (BATIZ et al., 2009).
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Importante destacar os estudos relacionados a bioclimatologia, que auxiliam a determinar as melhore
estratégias arquitetônicas para uma determinada cidade/região. Segundo Olgyay (1968) a bioclimatologia é
a é a aplicação dos estudos relacionados do clima com os seres vivos. Com a aplicação destes estudos a
arquitetura, surge o conceito de projeto bioclimático, buscando adaptar o projeto arquitetônico as condições
climáticas locais para se atingir as condições de conforto térmico (apud LAMBERTS et al., 2013, p. 84).
Desenvolvem a Carta Bioclimática de Olgyay, que relaciona a variação de temperatura (°C) e umidade
relativa do ar (%) a sensibilidade de conforto.
Os estudos de Givoni (1969), em pesquisas desenvolvidas em Israel, EUA e Europa, em que são
consideradas as expectativas de temperatura interna para as edificações sem a utilização de condicionamento
artificial, aprimora a carta de Olgyay, relacionando a carta bioclimática a utilização de estratégias
construtivas.
Assim, as estratégias bioclimáticas mais adequadas a uma determinada localidade podem ser
apresentadas no formato de carta bioclimática (GIVONI, 1992), em que são plotados no diagrama
psicométrico dados de temperaturas de bulbo seco e úmido, umidade absoluta e umidade relativa (conhecida
também como Carta para Ano Climático de Referência – TRY).

1.1. Bioclimatologia
Para o Brasil, a NBR 15220-3 (ABNT, 2005) apresenta recomendações para os elementos da
envoltória da edificação, como a transmitância térmica máxima de coberturas e paredes externas conforme a
definição de oito zonas bioclimáticas, que abrangem o território brasileiro em toda sua extensão,
apresentando estratégias mais amplas para obtenção de conforto térmico, não agindo de forma pontual
conforme o clima de uma determinada localidade.
Em seu estudo, Bogo (1994) apresenta a Carta Bioclimática para o Brasil, com nove principais zonas
de conforto, relacionadas a estratégias construtivas mais adequadas a realidade brasileira (apud LAMBERTS
et al., 2013, p. 85), conforme modelo apresentado na Figura 1. Para as zonas 7, 10, 11 e 12, Lamberts et al.
(2013) cita como “Zonas de Interseção de Estratégias”, para estas situações, as estratégias que se sobrepõe
poderão ser utilizadas em separado, ou em conjunto.
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Figura 1 – Carta Bioclimática para o Brasil, para cidade de Porto Alegre/RS. Fonte: Software Analysis Bio 2.2, LabEEE – UFSC.

A estratégia de ventilação natural se apresenta como uma das estratégias construtivas na carta
bioclimática (Zona 2). Lamberts et al. (2013) descreve que a utilização do recurso de ventilação natural pode
ser apresentada com o auxílio da “rosa dos ventos”, em que são plotados os dados de orientação
predominante (%) e velocidade média (m/s). Assim, possibilita para a análise do projetista selecionar a
melhor orientação para localização de aberturas, ou elementos específicos, para captação de ventos frescos
para o período de verão, ou proteção de ventos mais gelados em período de inverno.
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2. OBJETIVO
O objetivo do estudo é elaborar a Carta Bioclimática e mapa com orientação e velocidade
predominante de ventos (qualificado por estações climáticas), com base nas informações meteorológica do
município de Lajeado/RS.

3. MÉTODO
Para o desenvolvimento do estudo, foram coletados juntamente ao CIH, que utiliza a estação
meteorológica localizada no campus do Centro Universitário UNIVATES - Lajeado, cujas coordenadas
geográficas são latitude 29°29'13"S, longitude 51°59'50"W, com altitude de 85 metros. O modelo do
equipamento utilizado é Vantage Pro 2 wireless, fabricada por Davis Instrumentos. Foram mensurados os
dados de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, direção e velocidade do vento (km/h),
ocorridos durante todos os dias, com intervalo das medições de 30 minutos (das 0h à 0h30min, 1h às 1h30,
completando 24h), no período dos anos de 2004-2015.

3.1. Caracterização da Área de Estudo
A cidade de Lajeado/RS-Brasil está localizada no Vale do Taquari, a 120 quilômetros de Porto
Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul (RS), com uma população aproximada de 70 mil habitantes,
conforme apresentado por FEIL (2009) (Figura 2).

Figura 2 – Localização do Estado do Rio Grande do Sul no Brasil, do Vale do Taquari no estado do Rio Grande do Sul, e do
município de Lajeado no Vale do Taquari.

Tratando-se de edificações, o setor da construção civil apresentou um crescimento de 517,7% entre os
anos de 1991 e 2011, segundo dados da Prefeitura Municipal de Lajeado (PML, 2016). Este dado destaca a
pujança deste setor na economia local, e ressalta a importância de se elaborar projetos baseados na a análise
de dados climáticos locais, situação que não ocorre. Informações básicas, como as apresentadas na NBR
15220-3, relacionadas a escolha de materialidade adequada ao clima, e estudos iniciais voltados a pesquisa
de ventilação natural, são negados no desenvolvimento de projetos. A materialidade padrão utilizada é o
bloco cerâmico maciço, com laje mista cerâmica, que apresentam o valor de transmitância térmica (U)
elevado para as características climáticas locais (NBR 15220-3; 2005).
Para a região onde está inserida a cidade de Lajeado, Tomasini (2011) analisa o padrão de ventos, com
dados coletados pela estação meteorológica do Centro de Informação Hidrometeorológicas (CIH), localizada
no Centro Universitário UNIVATES, para o período que abrange os anos de 2003 a 2010, apresentando uma
predominância de ventos NNW de 13,79% de ocorrência, ESE de 11,28%, e NNE de 11,03%, aplicado os
percentuais na rosa dos ventos.
As informações pesquisadas por Tomasini (2011), coincidem com os dados apresentados no Atlas
Eólico do Rio Grande do Sul (2014), com direções predominantes de vento para a região da cidade de
Lajeado, a predominância de direção NNE, N, LSE, SE e SSE. (Figura 3). Porém, salienta-se que os estudos
de Tomasini e Atlas não indicam percentuais de predominância, e não desenvolvem a qualificação dos dados
conforme as estações meteorológicas, limitando a utilização dos dados pelos projetistas.
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Figura 3 – Mapa Eólico do Rio Grande do Sul com predominância de vento. Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de ATLAS
eólico (2014, p.68).

A análise de dados para desenvolvimento de simulação energética de edificações, Bhandari et al.
(2012), descreve que “seria ideal medir dados meteorológicos no local de construção para capturar variações
de microclima relevantes, mas isto é geralmente considerado um custo proibitivo”, se apropriando dos
parâmetros necessários para o desenvolvimento de carta bioclimática.
Em estudo realizado para a cidade de Caraguatatuba/SP, Brito e Cabral (2008) utiliza dados do
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para o período dos anos de 1998 a 2006, desenvolvendo as
cartas bioclimáticas para cada ano, e assim aplicando em análises comparativas. Como resultado, Brito e
Cabral verificaram a inadequação da arquitetura local quanto à materialidade, e adaptação as estratégias
apresentadas como adequadas ao clima local. Cita que as edificações utilizam de forma inadequada os
sistemas de climatização artificial, durante longos períodos do ano, enquanto nas cartas bioclimáticas, a
estratégia é apontada apenas com 5% de possibilidade de utilização em edificações, causando um elevado
consumo energético.
Grigoletti et al. (2016), desenvolveu estudo complementando a Carta Bioclimática existente para a
cidade de Santa Maria/RS, desenvolvida com dados para um período de oito anos, revisando-a para o
período de doze anos, a partir dos dados registrados na estação climática da Base Aérea de Santa Maria
(BASM), e registrados pelo INMET. O estudo salienta que na revisão desenvolvida se mantiveram a
predominância das estratégias apresentadas na Carta Bioclimática original.
Assim, os estudos desenvolvidos por Bhandari et al. (2012), Brito e Cabral (2008) e Grigoletti et al.
(2016) reforçam a necessidade do desenvolvimento de ferramentas para a cidade de Lajeado, a fim de se
analisar alternativas construtivas relacionadas ao clima do local, com opções para execução de edificação
mais eficientes.

3.2. Análise dos Dados
No desenvolvimento deste estudo, todos os dados foram tabelados em planilha eletrônica,
selecionadas as informações de temperatura máxima e mínima, as médias de temperatura, percentual de
umidade relativa do ar e pressão atmosférica inicialmente para cada dia do ano. Para isso, se desenvolveu o
estudo com auxílio do recurso de tabela dinâmica, que permite o agrupamento e avaliação das informações.
Na sequência, foram calculadas as médias mensais de cada ano, finalizando com o cálculo das médias
mensais do período de análise.
Para confirmação se as médias mensais de cada informação não apresentariam alguma variação
significativa que inviabilizasse o estudo, as informações foram analisadas no software de análise estatística
BioEstat1 (AYRES; 2007). Foram inicialmente inseridas as médias mensais de temperatura máxima do
período analisado (2004-2015), e aplicou-se o método estatístico por Análise de Variância por um critério,
em que o resultado não apresentou variação significativa (p inferior a um), referendando as médias
1

“BioEstat é dirigido especialmente aos estudantes de graduação e pós-graduação que possuam noções básicas de estatística. O
pacote é bastante facilitado pelo emprego do aplicativo e deste manual, onde a escolha do teste adequado poderá ser feita de maneira
prática de acordo com a natureza dos dados, número de amostras e tipo de experimento” (AYRES; 2007).
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calculadas. Na sequência foram analisadas da mesma forma as médias de temperatura mínima, temperatura,
umidade relativa e pressão atmosférica, e o resultado de análise pelo software também não apresentou
variação significativa.
No desenvolvimento da análise dos dados (direção e velocidade) planilhados de ventilação natural,
aplicou-se uma equação para fazer a contagem do número de ocorrências em que o vento ocorria a uma
determinada orientação (norte, leste, oeste, sul, etc.), separando também a contagem de ocorrência por
estação climática (verão, outono, primavera e inverno), para assim qualificar o resultado da carta de ventos.
Juntamente se desenvolveu a velocidade média de vento, separado por direção e estação climática.
Os dados obtidos de vento também foram inseridos no software BioEstat para o desenvolvimento de
análise estatística com a aplicação da Análise de Variância por um critério, e não apresentou variação
significativa. Com a validação dos dados, desenvolveu-se as médias para os percentuais de ocorrência de
direção predominante e velocidade média (km/h) para o período estudado, possibilitando a geração de
gráficos orientativos.
Ao se concluir a análise dos dados, eles foram inseridos no software Analysis Bio2 (LabEEE; 2010),
desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE), da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), possibilitando o desenvolvimento de Carta Bioclimática, e apresentação de
relatório detalhado para análise, em que descreve os percentuais de utilização das estratégias para cada mês
no intervalo de um ano.

4. RESULTADOS
Com a finalização da análise dos dados de Temperatura, Temperatura Máxima, Temperatura
Mínima, Umidade e Pressão Atmosférica, desenvolveu-se a Tabela 1, para posteriormente inserir as
informações no software Analysis Bio2.
Tabela 1 – Dados Climáticos: médias mensais para o período (2004-2015).

JAN

31,30

20,58

25,17

74,86

MED.
PRESSÃO
(hPa)
1008,70

FEV

31,20

20,83

25,01

75,06

1009,42

MAR

28,63

19,07

23,15

78,37

1011,22

MÉD.TEMP.MAX. MÉD.TEMP.MIN.
(°C)
(°C)

MED. TEMP.
(°C)

MED. UMID.
(%)

ABR

25,95

16,68

20,64

80,87

1013,34

MAIO

21,73

13,63

17,64

84,01

1015,65

JUN

19,58

11,78

15,17

84,58

1016,72

JUL

19,23

10,31

14,41

81,37

1017,18

AGO

21,67

12,16

16,35

77,99

1016,11

SET

22,68

13,70

17,42

78,84

1014,83

OUT

25,18

15,72

19,92

74,91

1011,80

NOV

27,91

17,47

22,31

73,92

1009,83

DEZ

30,33

19,56

24,21

73,68

1008,31

O resultado apresentado pelo software para geração da Carta Bioclimática de Lajeado, conforme
indicado na Figura 4, visualmente se identifica a utilização das estratégias definidas nas zonas 1, 2, 7, 8, 9,
10 e 11.

2

“O objetivo principal dos programas é voltado a propiciar, de maneira rápida e clara, meios de análises de estratégias bioclimáticas
para projeto de edificações (Analysis - Bio) ... Estas análises visam o conforto térmico dos usuários de edificações, aliado a
otimização da eficiência energética. O público alvo dos programas são estudantes de graduação e pós-graduação e profissionais de
engenharia e arquitetura, bem como pesquisadores atuantes na área de conforto ambiental e eficiência energética em edificações”
(LabEEE, 2010).
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Figura 4 – Carta Bioclimática para cidade de Lajeado/RS.

Assim, transferiu-se os dados apresentados no relatório detalhado para planilha eletrônica,
transcrevendo-os na Tabela 2. Para a melhor compreensão, se converteu os percentuais em número de dias
dentro de cada mês, somando os valores referentes a cada estratégia. A totalização dos dados resultou na
quantidade de dias em que cada estratégia deve ser utilizada no período de um ano.
Tabela 2 – Estratégias Bioclimáticas mensais, para cidade de Lajeado/RS.
ZONA 1

ZONA 2

JAN

43,96%

26,37%

ZONA 7

ZONA 8

FEV

40,15%

29,44%

MAR

64,73%

21,98%

ABR

60,22%

39,78%

MAI

28,05%

59,45%

12,51%

JUN

12,49%

50,01%

37,50%

ZONA 9

ZONA 10

ZONA 11

2,91%

26,78%

5,62%

24,80%

11,12%

2,17%

JUL

11,12%

44,44%

38,89%

AGO

33,34%

44,44%

22,23%
11,12%

SET

44,45%

44,44%

OUT

70,00%

30,00%

NOV

75,15%

24,86%

5,56%

DEZ
59,63%
13,55%
9,10%
17,74%
OBS.: Zona 1 - Conforto Térmico; Zona 2 - Ventilação Natural; Zona 7 - Alta Inércia / Aquecimento Solar Passivo; Zona 8 –
Aquecimento Solar Passivo; Zona 9 - Aquecimento Artificial; Zona 10 - Ventilação Natural / Alta Inércia; Zona 11 - Ventilação
Natural / Alta Inércia / Resfriamento Evaporativo.

Os dados anuais estão representados na Figura 5.

Figura 5 – Estratégias de Conforto Térmico para Lajeado/RS (Média Anual).
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Destaca-se a predominância, com 45,26%, de dias/ano em que não há necessidade de utilização de
estratégias bioclimáticas (Zona 1), pois naturalmente se atinge a sensibilidade de conforto no ambiente
construído. A estratégia de Alta Inércia3 / Aquecimento Solar Passivo (Zona 7) pode ser utilizada em
29,92% dos dias, podendo ser utilizadas em separado, ou juntas, como descrito por Lamberts et al. (2013).
Assim, esta combinação de estratégias é fundamental para o período de dias com temperatura mais baixa,
onde pode-se utilizar em abundância a radiação solar para aquecimento da materialidade, com pouca
proteção nas aberturas.
A estratégia de Aquecimento Solar Passivo (Zona 8), aparece com 10,24% dos dias para utilização
como recurso natural de aquecimento, o aproveitamento de radiação solar pelas aberturas e transparências a
fim de se atingir temperatura de conforto para ambientes internos. Pode-se considerar para este caso o
percentual de dias relativo a Zona 7, ao se utilizar desta estratégia, sendo considerável o número de dias/ano,
que pode ser utilizada a estratégia. Para tal, deve-se projetar as esquadrias de forma que recebam a incidência
solar direta de radiação no solstício de inverno, e fiquem protegidas/sombreadas no solstício de verão
(coberturas, marquises, brises, etc).
Para o Aquecimento Artificial de ambientes internos, se apresentou como uma estratégia que pode
ser desconsiderada pelo baixo percentual de ocorrência (0,47%). Assim, comprova-se que não há a
necessidade de utilização de calefação, por exemplo, fazendo com que o custo de investimento para
execução não tenha um retorno financeiro adequado, devido à baixa utilização. Pode-se prever elementos de
uso esporádico, como lareira, ou equipamentos de ar condicionado no ciclo reverso (aquecimento).
Estratégias das Zonas 2, 10 e 11, em que somadas, atingem aproximadamente 15% de dias/ano com
possibilidade de utilização (equivalente ao período de dois meses/ano) da Ventilação Natural. Destaca-se que
estes dias possuem predisposição para ocorrerem no período de verão. Para estes casos, a estratégia de Alta
Inércia deve ser prevista em projetos para atuar no isolamento térmico da edificação, podendo-se
desenvolver composições de materialidades diversas para se atingir tal objetivo. Pode-se utilizar da estratégia
de Resfriamento Evaporativo4 nos dias quentes, porém, com baixo percentual de humidade relativa do ar,
para que não se aumente a sensibilidade ao desconforto.
Segundo Lamberts et al. (2013), a estratégia de ventilação natural, é uma das mais importantes para
o Brasil, pois aparece com a possibilidade de utilização em todas as zonas bioclimáticas do território, em que
utilização ideal da estratégia é com variação de temperatura entre 20°C e 32°C, e umidade relativa de 15% a
75%. Pelas médias calculadas, há possibilidade de utilização desta estratégia, para a cidade de Lajeado, no
período de outubro a fevereiro, coincidente com primavera e verão, sendo uma alternativa ideal para
melhoria do desempenho energético de edificações.
Assim, com base nos dados disponibilizados pelo CIH, se desenvolveu uma nova rosa dos ventos
para a cidade de Lajeado, qualificando e segmentando as informações conforme as estações climáticas. Em
comparação aos estudos de Tomasini (2011) e o Atlas Eólico do /estado do Rio Grande do Sul (2014), as
médias plotadas na rosa dos ventos apresenta a predominância geral para as orientações SE e NO.
Porém, a qualificação dos dados em relação aos estudos anteriores, demonstra-se oportuna para
determinar o tipo de proteção, ou esquadria mais adequada para uma determinada fachada/orientação,
qualificando-a quanto a estação climática, possibilitando o desenvolvimento de técnicas para retirada de
calor em período de verão, ou na manutenção da temperatura interna nos períodos frios, auxiliando na
temperatura de conforto para o ambiente construído.
A Figura 6, apresenta o período de verão e primavera com predominância na orientação para as
orientações inclinadas a SE, com boa velocidade média de vento para o período da primavera, o que pode
auxiliar consideravelmente na estratégia bioclimática de ventilação natural.

3

A estratégia de Alta Inércia é pode ser utilizada tanto para aquecimento, como para resfriamento. Para os períodos de inverno a
materialidade pode captar o calor durante o dia, e liberar gradualmente no período mais frio, auxiliando no aquecimento dos
ambientes internos. No período de verão, deve-se proteger as aberturas, e manter a materialidade sombreada, para amenizar a
temperatura dos ambientes internos (LAMBERTS et al.; 2013).
4

Estratégia bioclimática, em que se aproveita as correntes de vento, para se resfriar gotículas de água que podem ser colocas em
suspensão no ar (aspersão), em forma de spray. Apresenta-se como solução adequada quando a umidade relativa do ar for muito
baixa, e a temperatura for inferior a 27°C (LAMBERTS et al.; 2013).
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Figura 6 – Predominância (%) de vento para Lajeado/RS (Médias período 2004-2015).

O período de inverno apresenta uma predominância de vento para orientações N, NW e SE,
mantendo a média de períodos quentes, mas com uma distribuição mais regular (Figura 6). Para os dias de
outono, a velocidade de vento se apresenta mais amena em relação ao inverno, onde as orientações
predominantemente para N, as edificações dever ser protegidas, para que não haja perda de calor das
edificações.
Apresenta-se como fundamental a análise da orientação e velocidade de vento, devido a quantidade
de dias em que a estratégia bioclimática de ventilação natural pode ser utilizada para a região. Importante
destacar que esta estratégia pode ser atendida com uma grande variedade de ferramentas arquitetônicas para
ser utilizada de forma adequada, não sendo apenas por meio de uma maior quantidade de esquadrias nas
fachadas das edificações ou ventilação cruzada, podendo-se analisar os sistemas de efeito chaminé,
aspiradores estáticos, ventilação geotérmica, entre tantas outras opções.

5. CONCLUSÕES
Desenvolver projetos de edificações apenas com informações de ventilação natural, não faz com que
se alcancem resultados satisfatórios quanto a conforto térmico e eficiência energética. Localmente uma
grande parcela dos projetos desenvolvidos não levam em consideração as características climáticas regionais,
tanto para definição de materialidade, quando de elementos que permitam a redução significativa de
elementos de climatização artificiais, amplamente utilizado nos períodos de calor mais intenso.
Os altos índices apresentados no estudo em relação à estratégia de ventilação natural apresenta uma
grande oportunidade de se avaliar novos elementos construtivos, diferentes dos padrões convencionas para o
melhor aproveitamento deste recurso. A estratégia de Inércia Térmica deve ser repensada, para abandonar
técnicas antiquadas, e trabalhar na evolução de novos, ou combinações de materiais construtivos para a
materialidade das edificações. Neste ponto, deve-se analisar os materiais em relação às normas europeias,
para se atingir bons índices de eficiência energética para edificações.
Destaca-se na análise de carta bioclimática a ausência de dias em que é indicado a utilização de Ar
Condicionado (Zona 5), e o baixo percentual para a zona de Aquecimento Artificial (Zona 9), tendo em vista
que estes recursos são, localmente, amplamente utilizados. Reforça-se aqui a necessidade de se trabalhar de
forma diferencia o isolamento térmico para as edificações novas e pré-existentes, visando a melhor
adaptação do ser humano ao ambiente construído, eficiência energética, e a racionalidade projetual baseada
nas características e dados climáticos locais.
Assim, ressalta-se que o método apresentado para análise dos dados climáticos, pode ser aplicado para
outras regiões. As estratégias bioclimáticas apresentadas para serem aplicadas nos projetos arquitetônicos
atendem à demanda local para transcorrer em uma modificação cultural na construção de edificações, para se
atender a questões de conforto no ambiente construído e eficiência energética.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é verificar a influência do índice de massa corpórea e da frequência de atividades
físicas na sensação, preferência, conforto e aceitabilidade térmica de pessoas que trabalham em escritórios
com ventilação híbrida ou que operam com sistema de ar-condicionado central, na cidade de
Florianópolis/SC. De modo a realizar uma análise e verificar se há diferenças significativas entre indivíduos
considerando estes fatores, foram analisados os resultados de 85 estudos de campo (medições ambientais e
aplicação de questionários) em três diferentes edificações em Florianópolis. Uma destas edificações opera
com sistema de ar-condicionado central, enquanto as outras duas usam a estratégia de ventilação híbrida,
alternando entre a ventilação natural e o sistema de ar-condicionado. Os dados foram separados de acordo
com cada modo de operação e subdivididos em dois subgrupos, de IMC e frequência de atividades físicas, e
então submetidos a análises estatísticas com as variáveis de conforto térmico. Observou-se uma tendência de
os valores de isolamento de roupas diminuírem conforme se aumentam os valores de IMC. Sensação térmica,
preferência térmica e conforto térmico mostraram uma relação significativa com os dois modos de operação,
quando levados em consideração os valores de IMC. Em geral, indivíduos com maiores IMCs sentem o
ambiente mais aquecido, tendem a preferir ambientes mais resfriados e sentem-se mais confortáveis
termicamente que usuários com menores valores de IMC. A frequência de atividades físicas mostrou-se
relacionada apenas com um dos modos de operação, dependendo da variável analisada.
Palavras-chave: conforto térmico, índice de massa corpórea, atividade física, ar-condicionado central,
ventilação híbrida.

ABSTRACT

The aim of this study is to verify the influence of body mass index and frequency of physical activities on the
thermal sensation, preference, comfort and acceptability of people working in offices with hybrid ventilation
or operating with central air-conditioning system in the city of Florianópolis/SC. In order to perform an
analysis and to verify if there are significant differences amongst individuals considering these factors, the
results of 85 field studies (environmental measurements and application of questionnaires) were analysed in
three different buildings in Florianópolis. One of these buildings operates with a central air-conditioning
system, while the other two use the hybrid ventilation strategy. Data were separated according to each mode
of operation and subdivided into two subgroups, BMI and frequency of physical activity, and then submitted
to statistical analysis with thermal comfort variables. A tendency of decreasing clothing insulation as BMI
increases was observed. Thermal sensation, thermal preference and thermal comfort showed a significant
relationship with the two modes of operation, when considering BMI values. Overall, individuals with higher
BMIs feel warmer, tend to prefer cooler environments and feel more thermally comfortable than user with
lower BMI values. The frequency of physical activities was related only to one of the modes of operation,
depending on the variable analysed.
Keywords: thermal comfort, body mass index, physical activity, hybrid ventilation, central air-conditioning.
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1. INTRODUÇÃO
O conforto térmico é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados em um projeto de
construção, pois influencia na produtividade pessoal e é um fator determinante no consumo de energia das
edificações.
Na constante busca por diminuir-se o desconforto térmico, os sistemas de condicionamento de ar têm
sido cada vez mais usados, independentemente das condições climáticas exteriores. Porém, existem casos
onde o sistema de ar-condicionado é utilizado para resfriamento em estações quentes, enquanto nas demais
estações, o edifício opera com ventilação natural. Esta estratégia é denominada de ventilação híbrida.
O organismo humano, bem como seu metabolismo, funciona de forma diferente para cada tipo de
pessoa. Fanger (1970) afirmou que não é possível que todos os indivíduos que atuam no ambiente se sintam
confortáveis termicamente, visto que a condição ambiental nem sempre corresponde à preferência de todos
os usuários. Por isso, busca-se criar condições de conforto, nas quais a maior porcentagem dos ocupantes se
encontre em conforto térmico. No campo de estudos sobre conforto térmico, existem dois principais modelos
que analisam a interação do ser humano com o ambiente:
 Modelo analítico: Proposto por Ole Fanger (1970) através de pesquisas em câmaras condicionadas
artificialmente. Considera o indivíduo como um ser estático no ambiente, buscando-se manipular as
variáveis ambientais para se atingir o conforto térmico. Através desse modelo é possível calcular os
valores de Predicted Mean Vote (PMV) e Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD). Tal modelo
prevê a sensação térmica média de um grupo de trabalhadores e fornece informações para se atingir
uma determinada temperatura, que satisfaça a maior parte das pessoas envolvidas.
 Modelo adaptativo: Proposto por Nicol e Humphreys (2002) e de Dear e Brager (1998) através de
pesquisas realizadas em campo, com ambiente físico e pessoas reais em que a busca por conforto
térmico pode ser dada sob duas formas: o ser humano se adapta ao local onde vive, ou seja, pode
adaptar seu corpo as diferenças de temperatura (mudança de postura ou de roupas) ou ocorrer à
reestruturação do ambiente térmico para o conforto térmico (abertura/fechamento de janelas ou
ajustando o sistema de ar-condicionado).
Estudos têm sido realizados com o intuito de avaliar o conforto térmico em função das características
antropométricas das pessoas. Um dos parâmetros analisados é o peso, comumente associado ao índice de
massa corpórea (IMC). Vecchi (2015), ao analisar indivíduos em clima subtropical no Brasil, chegou à
conclusão que a temperatura neutra preferida encontrada para cada grupo de ocupantes, quando separados
segundo os valores de IMC foi: 24,6°C para indivíduos com “peso normal”; 22,9ºC para indivíduos “acima
do peso” e 21,9ºC para indivíduos “obesos”, mostrando que conforme os valores de IMC aumentam, diminui
a respectiva temperatura neutra preferida.
Leites et al. (2013) confirmaram que indivíduos acima do peso apresentam um resfriamento
evaporativo mais reduzido do que aqueles mais magros. No entanto, indivíduos com menor massa quando
sujeitos a atividades físicas na presença de calor possuem uma menor aceitação do ambiente do que aqueles
com maior massa. Os autores deixaram claro que o aumento da temperatura corpórea durante a prática de
exercícios, e consequentemente, o aumento da sensação de calor, está relacionada à condutividade térmica do
tecido adiposo, presente em maior quantidade em pessoas obesas. Logo, quanto maior a camada de tecido
adiposo, maior a preferência por ambientes com temperatura mais baixa.
Ooijen (1920, apud WIJERS et al., 2010) concluiu que indivíduos magros, quando expostos a
ambientes frios por uma hora, tiveram um aumento metabólico de cerca de 20%, enquanto indivíduos com
maior adiposidade apresentaram um aumento metabólico de cerca de 6%. Wijers et al. (2010) adicionaram
os valores de IMC à pesquisa e concluíram que a diferença apresentada no gasto energético está na diferença
da espessura da camada de gordura subcutânea e as temperaturas medidas na pele. A partir disso, os autores
concluíram que indivíduos obesos possuem um maior isolamento térmico devido a uma maior espessura na
camada de gordura, e por isso a perda de calor no corpo é dificultada. Logo, não é necessário um grande
aumento na geração energética provinda do metabolismo para manter a temperatura constante.
Fadeyi (2014) observou, em seus experimentos com seres humanos, realizados durante o verão em
ambiente com sistema de ar-condicionado central, que a sensação térmica de pessoas com sobrepeso foi
maior (sentiram-se mais aquecidas) quando comparada com a sensação de pessoas com peso normal. Além
disso, os níveis de aceitabilidade térmica, que expressa a aceitação térmica do ambiente pelo indivíduo,
foram menores para as pessoas com sobrepeso.
De acordo com Maeda et al. (2005), a produção de calor por meio de calafrios é estreitamente
relacionada à proporção de massa magra muscular da pessoa, o que depende da frequência de atividade física
(humanos com o hábito diário de exercício têm um alto nível de aptidão física e logo uma maior proporção
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de massa magra). Outro fator importante a ser considerado é o metabolismo basal, que segundo os autores é
o principal responsável pela produção de calor pelo corpo. Dessa maneira, os autores realizaram
experimentos com humanos, envolvendo exposições a diferentes temperaturas e a realização de atividade
física. Os autores mostraram que pessoas com hábitos de praticar exercícios diários possuíam um
metabolismo basal mais elevado do que pessoas sedentárias. Assim, esses indivíduos toleraram melhor o frio
em comparação a indivíduos com um menor metabolismo basal (sedentários), sem terem de aumentar a
produção de calor metabólico.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é verificar a influência do índice de massa corpórea e frequência de atividades
físicas na sensação, preferência, conforto térmico e aceitabilidade térmica de pessoas que trabalham em
escritórios com ventilação híbrida ou que operam com sistema de ar-condicionado central, na cidade de
Florianópolis/SC.

3. MÉTODO
O foco deste trabalho está na análise de dados previamente coletados sob a ótica de duas variáveis humanas
que possivelmente afetam o conforto térmico: IMC e frequência de atividades físicas.

3.1. Levantamento dos dados
Os dados analisados neste trabalho foram obtidos em medições de campo em escritórios, durante os meses de
março a outubro de 2014, por uma equipe de pesquisadores do Laboratório de Eficiência Energética em
Edificações, e utilizados na tese de Vecchi (2015). As medições de campo foram realizadas em três
diferentes edificações públicas de escritórios em Florianópolis/SC. Nos edifícios as salas são compartilhadas
entre os trabalhadores. Não serão informados os nomes dos participantes e nem as empresas que
participaram do estudo. Logo, as edificações foram denominadas por A, B e C. A edificação A é a única a
operar com sistema de ar-condicionado central durante todo o ano, enquanto as edificações B e C operam
com ventilação híbrida (sistema de ar-condicionado e ventilação natural são alternados conforme a
preferência dos usuários).
Para o levantamento de dados foram utilizados dois confortímetros equipados com sensores para
medição da temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do ar e temperatura de globo. Em conjunto
com os confortímetros foram utilizados termoanemômetros portáteis para a medição pontual de temperatura
e velocidade do ar. As medições ambientais foram realizadas de acordo com a ASHRAE 55 (American
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2013).
A coleta de dados subjetivos foi realizada por meio da aplicação o de um questionário eletrônico que
contém seis etapas intercaladas por intervalos de tempo de 20 minutos, com perguntas que buscam respostas
pessoais e momentâneas, ou seja, diz respeito ao que a pessoa estava sentindo no momento em que
respondeu às perguntas. Por meio do questionário foram obtidos os seguintes dados dos usuários:
vestimentas utilizadas, atividade laboral, frequência de atividades físicas fora do trabalho (“Diariamente”,
“Semanalmente” ou “Nunca”), gênero, peso, altura, sensação térmica (Escala sétima da ASHRAE: -3 muito
frio; -2 frio; -1 levemente com frio; 0 neutro; +1 levemente com calor; +2 calor; +3 muito calor), preferência
térmica (“mais aquecido”, “assim mesmo” ou “mais resfriado”), conforto térmico (“confortável” ou
“desconfortável”) e aceitabilidade térmica (“aceitável” ou “inaceitável”).
Maiores informações sobre os procedimentos de coleta de dados e instrumentos utilizados podem ser
consultadas em Vecchi (2015) e em Rupp et al. (2017).

3.2. Tratamento dos dados
A planilha de dados utilizada neste trabalho, com as respostas subjetivas dos usuários associadas às variáveis
ambientais, corresponde à utilizada por Vecchi (2015) em sua tese de doutorado. Para a análise dos dados,
primeiramente foi realizada uma análise descritiva, apresentando a distribuição de valores de acordo com a
frequência de ocorrência e a variabilidade, e valores de máximo, mínimo, média e desvio padrão. Logo após,
foram realizados testes de hipóteses entre as variáveis, a fim de verificar como estas variáveis se
influenciam. Através dos testes foi possível afirmar se as variáveis apresentam, estatisticamente, relação
significativa. Comparou-se a influência das variáveis peso e altura, as quais foram representadas pelo índice
de massa corpórea (valor obtido da divisão da massa pela altura ao quadrado). Os valores resultantes do
tratamento de dados foram comparados com a conhecida classificação do IMC (Tabela 1) e frequência de
atividades físicas com as variáveis de sensação térmica, preferência térmica, conforto térmico, aceitabilidade
térmica e valores de isolamento de roupas (clo).
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IMC
Situação

<17,00
Muito abaixo
do peso

Tabela 1 - Relação entre IMC e grupos de risco.
17,00-18,49
18,50-24,99
25,00-29,99
30,00-34,99
Abaixo do
Acima do
Peso normal
Obesidade I
peso
peso

35,00-39,99
Obesidade II
(severa)

>40,00
Obesidade III
(mórbida)

Os dados também foram separados de acordo com os dois modos de operação (ar-condicionado e
ventilação híbrida) e agrupados conforme IMC e frequência de atividades físicas e, então submetidos a duas
análises. A primeira análise foi feita com base em teste de hipóteses (qui-quadrado) entre as variáveis,
considerando que ambas estão pareadas. Duas variáveis são ditas pareadas quando constituem observações
da mesma característica em um mesmo indivíduo em momentos distintos. A análise estatística avaliou a
relação entre as duas variáveis, através da diferença entre elas. Adotou-se um nível de significância (α)
padrão de 0,05 e as variáveis estudadas foram classificadas como quantitativas contínuas e discretas e duas
hipóteses foram consideradas:
H0: não há diferença significativa entre a distribuição dos dados, portanto há normalidade;
H1: há diferença significativa entre a distribuição dos dados, portanto não há normalidade;
Se o valor de p ≤ α confirma-se H1, caso contrário aceita-se H0.
Quando confirmado que não houve normalidade entre a distribuição dos valores, foi realizado um teste
não-paramétrico (correlação de Spearman). Adotou-se então um nível de significância (α) de 0,05 e duas
hipóteses foram consideradas:




H0: estatisticamente não há relação significativa entre as variáveis;
H1: estatisticamente há relação significativa entre as variáveis;
Se o valor de p ≥ (α/2) confirma-se H0, caso contrário aceita-se H1.
Além disso, as variáveis podem estar relacionadas de forma direta − quando o coeficiente r de
Spearman estiver no intervalo (0 < r < 1) − e de forma inversa (-1 < r < 0). Ou seja, para o caso de as
variáveis estarem relacionadas de forma inversa, tem-se uma variável aumentando, enquanto a outra diminui.
O tipo de correlação que existe entre as variáveis está apresentado na Tabela 2.




Valor de r
Tipo de relação

Tabela 2 - Relação entre valores de r (em módulo) e tipo de relação.
0,00 a 0,19
0,20 a 0,39
0,40 a 0,59
0,60 a 0,79
Muito fraca
Fraca
Moderada
Forte

0,80 a 1,00
Muito Forte

4. RESULTADOS
A análise de dados foi baseada em um total de 85 estudos de campo realizados em 2014. Essa pesquisa
contou com a participação de 584 pessoas participantes das três edificações que responderam aos
questionários, totalizando 2.695 votos de conforto térmico. Destes, 1.199 foram votos femininos (44,5% do
total) e 1.496 votos masculinos (55,5%). Foram obtidos 1.620 votos em ambientes com aparelhos de arcondicionado ligados (60,1%) e 1.055 votos em ambientes ventilados naturalmente (39,2%). Quanto ao tipo
de edificação, foram coletados 1.275 votos em edificação com ar-condicionado central (edificação A), isto é,
47,3% do total de votos e 1.420 votos de edificações com ventilação híbrida (52,7% do total de respostas −
edificações B e C).
Na edificação que operou com sistema de ar-condicionado central, a atividade metabólica variou entre
1,0 e 1,4 W/m². O peso dos ocupantes teve uma variação de 42 a 108 kg. Quanto ao isolamento de roupa, os
valores oscilaram de 0,42 a 1,40 clo. Nas edificações que operaram com ventilação híbrida, a atividade
metabólica variou de 1,0 a 1,4 W/m², o peso de 43 a 130 kg e o fator de isolamento de roupa de 0,31 a 1,49
clo. Estes dados estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Descrição estatística das características físicas dos indivíduos.
Variáveis
Atividade metabólica (W/m²)
Altura (m)
Peso (kg)
Tipo de edificação
Eac
Evh
Eac
Evh
Eac
Evh
Número de observações (N)
1275
1420
1275
1420
1275
1420
Mínimo
1,00
1,00
1,50
1,50
42
43
Máximo
1,40
1,40
1,97
1,92
108
130
Média
1,04
1,02
1,72
1,70
75
74
Desvio padrão
± 0,10
± 0,10
± 0,10 ± 0,10
± 14
± 16

Vestimenta (clo)
Eac
Evh
1275
1420
0,42
0,31
1,40
1,49
0,68
0,72
± 0,20
± 0,20

Eac: Edificação com sistema de ar-condicionado central; Evh: Edificações com ventilação híbrida.

Ao observar-se os valores das características ambientais, separados de acordo com os modos de
operação, percebe-se que na edificação com ar-condicionado central a temperatura se manteve mais
constante no ambiente, com uma mínima muito próxima da temperatura máxima. Quanto à umidade relativa
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do ar, percebe-se que o ar se torna mais seco, devido à presença do ar-condicionado ligado. Estes dados são
mostrados na Tabela 4.
Variáveis
Tipo de edificação
Número de observações (N)
Mínimo
Máximo
Média
Desvio padrão

Tabela 4 - Descrição estatística das características ambientais.
Temperatura interna (°C)
Umidade relativa do ar (%)
Eac
Evh
Eac
Evh
1275
1420
1275
1420
21,50
17,10
23,05
38,70
24,66
28,00
78,14
82,25
23,01
23,19
60,95
62,08
± 0,56
± 1,16
± 9,29
± 9,12

Temperatura externa (°C)
Eac
Evh
1275
1420
12,20
12,20
25,30
24,70
20,03
19,37
± 4,31
± 2,89

Eac: Edificação com sistema de ar-condicionado central; Evh: Edificações com ventilação híbrida.

4.1. Vestimentas

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Isolamento (clo)

Isolamento (clo)

A Figura 1 mostra a correlação entre o IMC e o isolamento de roupas para a edificação com ar-condicionado
central e para as edificações com ventilação híbrida. Em ambos os modos de operação há uma tendência dos
valores de isolamento de roupas diminuírem conforme se aumentam os valores de IMC. Ao comparar-se a
frequência de atividades físicas com o isolamento de roupas, independentemente do modo de operação, não
se obteve associação entre as variáveis.
De modo a verificar a relação existente entre o isolamento de roupas com o IMC e frequência de
atividades físicas, os testes de hipóteses foram realizados e estão mostrados na Tabela 5. Ao analisar-se o
valor de p para a correlação de Spearman, nota-se que a correlação entre frequência de atividades físicas e
isolamento de roupas não foi significativa para ambos os modos de operação. No entanto, ao analisar-se o
IMC, percebe-se que houve uma correlação muito fraca, porém significativa, apenas na edificação que opera
com ar-condicionado central, de modo que quanto maiores foram os valores de IMC, menores foram os
valores de isolamento de roupas – ou seja, apesar de fraca a relação entre as variáveis, estatisticamente elas
estão relacionadas.

R² = 0,032

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
IMC

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

R² = 0,0045

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
IMC

(a) Ar-condicionado central (N=1275)
(b) Ventilação híbrida (N=1420)
Figura 1 – Relação entre IMC e isolamento de roupas para os diferentes modos de operação.
Tabela 5 – Resultados obtidos nos testes de hipóteses para isolamento de roupas.
Ar-condicionado central
Ventilação híbrida
Índice de Massa
Frequência de
Índice de Massa
Frequência de
Isolamento de roupas
Corpórea
atividades físicas
Corpórea
atividades físicas
Valor de p (qui-quadrado)
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
Valor de p (Spearman)
0,00224
0,46628
0,08290
0,21659
Coeficiente r de Spearman
-0,08002
0,00239
0,04983
0,02819
Modo de operação

4.2. Sensação térmica
A sensação térmica é medida pela escala da ASHRAE e indica como o usuário está se sentindo
termicamente, variando de -3 (muito frio) a +3 (muito calor). A Figura 2 mostra as porcentagens de votos de
sensação térmica obtidas com relação às faixas de IMC e em função do modo de operação. Percebe-se que na
edificação que opera com ar-condicionado central não houve votos na categoria “Muito Calor (+3)”.
Observa-se que os votos para sensação térmica neutra (0) foram superiores para ambientes com arcondicionado central. Em ambos os modos, nota-se uma diminuição na sensação de frio conforme se
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aumentam os valores de IMC, com exceção do IMC “Obesidade I” no modo de ventilação híbrida. Assim,
percebe-se uma tendência de que indivíduos com maior IMC sentem o ambiente mais aquecido.

Acima do Peso
(N=576)

Peso Normal
(N=522)

63,24%
25,00%
0,74%
0,00%
1,39%
13,89%

59,03%
21,70%
3,82%
0,17%
0,38%
7,85%

57,09%
30,46%
4,02%
0,19%

Obesidade I
(N=172)
Calor
Pouco Calor
Neutro

Pouco Frio
Frio

Classificações de IMC

Classificações de IMC

Obesidade I
(N=136)

0,00%
11,03%

Muito Frio

0,58%
3,49%
26,16%
40,12%
29,07%
0,58%
0,00%

Acima do
Peso (N=496)

1,41%
3,43%
19,96%
53,43%
19,76%
2,02%
0,00%

Peso Normal
(N=669)

0,30%
2,84%
15,10%
56,05%
22,27%
2,84%
0,60%

Muito Calor
Calor
Pouco Calor
Neutro
Pouco Frio
Frio
Muito Frio

0% 50% 100%
Porcentagem de sensação térmica

0% 50% 100%
Porcentagem de sensação térmica

(a) Ar-condicionado central.

(b) Ventilação híbrida.
Figura 2 – Relação entre IMC e sensação térmica para os diferentes modos de operação.

Diariamente
(N=131)

Regularmente
(N=794)

Nunca
(N=336)

0,00%
19,08%
54,20%
24,43%
2,29%
0,00%
1,13%
9,57%

57,43%
28,09%
3,53%
0,25%
0,30%
10,42%

61,01%
22,02%
6,25%
0,00%

Calor
Pouco Calor
Neutro
Pouco Frio
Frio
Muito Frio

Frequência de atividades físicas

Frequência de atividades físicas

A Figura 3 mostra a relação entre a porcentagem dos votos de sensação térmica obtidas com relação à
frequência de atividades físicas para os dois modos de operação. Observa-se que os valores para sensação
térmica neutra aumentaram em direção ao sedentarismo (indivíduos que nunca praticam exercícios físicos)
apenas na edificação que opera com ar-condicionado central. Nas edificações com ventilação híbrida houve
aumento nos votos para “pouco frio (-1)” e diminuição dos votos para “pouco calor (+1)” à medida que se
aumenta a prática de exercícios físicos.
Diariamente
(N=131)

0,00%
6,11%
11,45%
51,91%
25,19%
5,34%
0,00%

Regularmente
(N=792)

0,13%
2,02%
16,92%
56,06%
22,47%
1,89%
0,51%

Calor

1,92%
3,84%
22,81%
50,11%
19,62%
1,71%
0,00%

Pouco Frio

Nunca
(N=469)

Muito Calor
Pouco Calor
Neutro
Frio
Muito Frio

0% 50% 100%
Porcentagem de sensação térmica

0% 50% 100%
Porcentagem de sensação térmica

(a) Ar-condicionado central.
(b) Ventilação híbrida.
Figura 3 – Relação entre frequência de atividades físicas e sensação térmica para os diferentes modos de operação.
Tabela 6 – Resultados obtidos nos testes de hipóteses para sensação térmica.
Ar-condicionado central
Ventilação híbrida
Índice de Massa
Frequência de
Índice de Massa
Frequência de
Sensação Térmica
Corpórea
atividades físicas
Corpórea
atividades físicas
Valor de p (qui-quadrado)
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
Valor de p (Spearman)
0,00001
0,22428
0,00001
0,00003
Coeficiente r de Spearman
0,13619
-0,02136
0,24343
0,12145
Modo de operação

A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos nos testes estatísticos para sensação térmica. Observa-se
que para ambos os modos de operação, houve correlação significativa entre as variáveis de IMC e sensação
térmica. Porém, a correlação foi fraca para as edificações que operaram com ventilação híbrida, e muito fraca
para a edificação com ar-condicionado central. Logo, conforme se aumentam os valores de IMC, há uma
tendência de os indivíduos sentirem-se mais aquecidos, independentemente do modo de operação. Para a
frequência de atividades pode-se concluir que a correlação entre esta variável e a sensação térmica não foi
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significativa para a edificação que operou com ar-condicionado central. No entanto, para as edificações com
ventilação híbrida, confirmou-se que a correlação entre as variáveis, apesar de muito fraca, foi significativa,
ou seja, apesar de fraca a relação entre as variáveis, estatisticamente elas estão relacionadas. Assim,
indivíduos que se exercitam regularmente sentem o ambiente térmico mais resfriado.

4.3. Conforto térmico

Obesidade I
(N=136)
Acima do
Peso
(N=575)
Peso Normal
(N=522)

2,21%
9,04%
10,73%

97,79%
90,96% Desconfortável
Confortável
89,27%

Classificações de IMC

Classificações de IMC

Conforto térmico é definido como uma condição mental que expressa satisfação com o ambiente térmico em
que o indivíduo está inserido. A Figura 4 mostra a porcentagem de votos de conforto térmico para cada
subgrupo de IMC, e ainda compara a diferença entre eles nos dois modos de operação. De um modo geral, a
maior parte das pessoas estava se considerando confortável termicamente. No entanto, para a edificação que
operou com ar-condicionado central há uma certa linearidade no crescimento dos votos para ambiente
confortável a medida que os valores de IMC aumentam. Porém, o mesmo não pode ser dito para as
edificações que operaram com ventilação híbrida, pois há uma maior porcentagem de indivíduos
confortáveis para o grupo considerado acima do peso do que para o grupo de obesos.

0% 50% 100%

Obesidade I
(N=172)

5,81%

Acima do
Peso
(N=496)

4,44%

Peso Normal
(N=669)

8,52%

94,19%
95,56%
91,48%

Desconfortável
Confortável

0% 50% 100%
Porcentagem de conforto térmico

Porcentagem de conforto térmico

a) Ar-condicionado central.

(b) Ventilação híbrida.
Figura 4 – Relação entre os valores de IMC e conforto térmico.

Diariamente
(N=131)

3,05%
96,95%

Regularmente
(N=794)

9,84%
90,16%

Nunca
(N=336)

9,52%
90,48%
0%

Frequência de atividades físicas

Frequência de atividades físicas

Na Figura 5 é apresentada a porcentagem de votos de conforto térmico para cada subgrupo de
frequência de atividades físicas. Nota-se que na edificação que operou com ar-condicionado central os votos
foram maiores para desconfortável termicamente, crescendo conforme a menor frequência de exercícios
durante a semana (opções “nunca” e “semanalmente”). Enquanto nas edificações que operaram com
ventilação híbrida, os votos para maior desconforto térmico foram para indivíduos que se exercitam
diariamente. Em ambas as edificações os votos indicaram alta porcentagem de conforto térmico (acima de
90%).

Desconfortável
Confortável

50% 100%

Diariamente
(N=131)

9,16%
90,84%

Regularmente
(N=792)

5,18%
94,82%

Nunca
(N=469)

8,10%
91,90%
0%

Desconfortável
Confortável

50% 100%

Porcentagem de conforto térmico

Porcentagem de conforto térmico

(a) Ar-condicionado central.

(b) Ventilação híbrida.
Figura 5 – Relação entre os valores de frequência de atividades físicas e conforto térmico.

Ao se analisar os valores resultantes dos testes de hipóteses, presentes na Tabela 7, nota-se que para
ambos os modos de operação, o IMC e o conforto térmico apresentaram correlação significativa, apesar de
muito fraca. Pelo valor do coeficiente r de Spearman, concluiu-se que esta correlação se mostrou de forma
inversa, ou seja, conforme se aumentam os valores de IMC, menores as porcentagens de desconforto
térmico. Para frequência de atividades físicas, percebe-se que, houve uma correlação, fraca, porém,
significativa, na edificação que operou com ventilação híbrida. Na edificação com ar-condicionado central
não houve correlação significativa entre frequência de atividades físicas e conforto térmico.
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Tabela 7 – Resultados obtidos nos testes de hipóteses para conforto térmico.
Ar-condicionado central
Ventilação híbrida
Índice de Massa
Frequência de
Índice de Massa
Frequência de
Conforto Térmico
Corpórea
atividades físicas
Corpórea
atividades físicas
Valor de p (qui-quadrado)
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
Valor de p (Spearman)
0,00001
0,07631
0,00001
0,02049
Coeficiente r de Spearman
-0,12869
0,04032
-0,09428
-0,02205
Modo de operação

4.4. Preferência térmica

Obesidade I
(N=136)
Acima do Peso
(N=576)
Peso Normal
(N=522)

11,03%
10,29%
14,41%
13,72%
21,46%
7,09%

Classificações de IMC

Classificações de IMC

A Figura 6 apresenta a porcentagem de votos de preferência térmica que os indivíduos de diferentes IMCs
apresentaram para cada modo de operação. Observa-se que há uma diminuição nos votos de preferência
“mais aquecidos”, conforme se aumentam os valores de IMC para ar-condicionado central. Para ambientes
com ventilação híbrida o contrário foi observado. As porcentagens de preferência térmica por não mudar
(“assim mesmo”) foram maiores em usuários obesos e acima do peso na edificação com sistema de arcondicionado central e nos ambientes com ventilação híbrida, respectivamente.
78,68%

71,88%

Mais aquecido
Assim mesmo

71,46%

Mais refrigerado

Obesidade I
(N=172)

12,21%

Acima do Peso
(N=496)

10,89%

0% 50% 100%

62,21%
25,58%

13,71%

Peso Normal
(N=669)

18,09%
8,37%

0%

Porcentagem de preferência térmica

75,40%

Mais Aquecido
Assim Mesmo

73,54%

Mais Resfriado

50% 100%

Porcentagem de preferência térmica

(a) Ar-condicionado central.

(b) Ventilação híbrida.
Figura 6 – Relação entre os valores de IMC e preferência térmica.

Diariamente
(N=131)
Regularmente
(N=794)
Nunca
(N=336)

6,11%
19,85%

19,27%
9,07%
19,64%
9,52%

Frequência de atividades
físicas

Frequência de atividades
físicas

Para as porcentagens de votos de preferência térmica, cruzados com a frequência de atividades físicas,
presentes na Figura 7, nota-se que em ambientes com ar-condicionado central há um aumento na preferência
por ambientes mais aquecidos, conforme se diminui a frequência de atividades físicas, bem como uma
diminuição na preferência por não mudar os ambientes. Ao se analisar os valores de preferência em
ambientes com ventilação híbrida, nota-se que há uma maior preferência por ambientes mais resfriados,
conforme se aumenta a frequência de atividades físicas.
74,05%

71,66%

Mais aquecido
Assim mesmo

70,83%

Mais refrigerado

0% 50% 100%

Diariamente
(N=131)

16,03%
17,56%

Regularmente
(N=792)

14,02%
9,97%

Nunca
(N=469)

13,86%
16,63%

0%

Porcentagem de preferência térmica

66,41%

76,01%

Mais Aquecido
Assim Mesmo

69,51%

Mais Resfriado

50% 100%

Porcentagem de preferência térmica

(a) Ar-condicionado central.

(b) Ventilação híbrida.
Figura 7 – Relação entre os valores de frequência de atividades físicas e preferência térmica.

Tabela 8 – Resultados obtidos nos testes de hipóteses para preferência térmica.
Ar-condicionado central
Ventilação híbrida
Índice de Massa
Frequência de
Índice de Massa
Frequência de
Preferência Térmica
Corpórea
atividades físicas
Corpórea
atividades físicas
Valor de p (qui-quadrado)
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
Valor de p (Spearman)
0,00001
0,00127
0,00001
0,27567
Coeficiente r de Spearman
0,16941
-0,08497
0,19938
0,01594
Modo de operação

Através dos dados obtidos nos testes de hipóteses, presentes na Tabela 8, concluiu-se que há
correlação significativa entre as variáveis de preferência térmica e IMC para ambos os modos de operação.
Ao observar-se o coeficiente r de Spearman, percebe-se que ambas as correlações foram muito fracas.
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Conforme se aumentam os valores de IMC, há uma maior preferência por ambientes mais resfriados. Para
frequência de atividades físicas, somente a edificação que opera com ar-condicionado central mostrou
correlação, que apesar de muito fraca, foi significativa. Com isto, percebe-se que indivíduos que praticam
atividades físicas regularmente preferem um ambiente térmico mais resfriado do que aqueles sedentários.

4.5. Aceitabilidade térmica

Obesidade I
(N=136)

0,00%

100,00%

Acima do Peso
(N=576)

6,09%

Peso Normal
(N=522)

5,17%
0%

Classificações de IMC

Classificações de IMC

A Figura 8 mostra a porcentagem de votos de aceitabilidade térmica, separados conforme cada subgrupo de
IMC e pelo modo de operação. Percebe-se que para a edificação com ar-condicionado central os votos para
ambiente aceitável foram muito próximos nas classificações de IMC “peso normal” e “acima do peso”,
enquanto para indivíduos obesos, houve 100% dos votos para ambiente térmico aceitável. Para ventilação
híbrida, novamente foram predominantes os votos para ambiente aceitável, e foram levemente superiores
quando comparados com a edificação que opera com ar-condicionado central, exceto para indivíduos obesos.
Tal grupo apresentou uma redução nos votos de aceitabilidade térmica.

50%

93,91%

Inaceitável
94,83% Aceitável

100%

Obesidade I
(N=172)

6,98%

Acima do Peso
(N=496)

2,02%

Peso Normal
(N=669)

4,78%

Porcentagem de aceitabilidade térmica

0%

50%

93,02%
97,98%

Inaceitável
95,22% Aceitável
100%

Porcentagem de aceitabilidade térmica

a) Ar-condicionado central.

(b) Ventilação híbrida.
Figura 8 – Relação entre os valores de IMC e aceitabilidade térmica.
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1,53%
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5,67%

Nunca
(N=336)

5,06%

98,47%
94,33%

Inaceitável

94,94% Aceitável

0% 50% 100%

Frequência de atividades
físicas

Frequência de atividades
físicas

Ao analisar-se a relação entre a frequência de atividades físicas e a aceitabilidade térmica,
apresentadas na Figura 9, nota-se que para ambos os modos de operação, indivíduos que se exercitam
diariamente foram os que apresentaram maiores valores de aceitabilidade térmica. No entanto, para
ambientes com ar-condicionado central, os votos de aceitabilidade térmica se mostraram muito próximos
entre indivíduos que se exercitam regularmente, e aqueles que não praticam atividade física. Porém,
analisando os ambientes com ventilação híbrida, indivíduos que se exercitam regularmente aceitam melhor o
ambiente do que aqueles que não o fazem. Porém, os valores percentuais foram muito próximos entre ambos
os subgrupos.
Diariamente
(N=131)

2,29%

Regularmente
(N=792)

3,41%

Nunca
(N=469)

5,12%

97,71%
96,59%

Inaceitável

94,88% Aceitável

0% 50% 100%
Porcentagem de aceitabilidade térmica

Porcentagem de aceitabilidade térmica

(b) Ventilação híbrida.
(a) Ar-condicionado central.
Figura 9 – Relação entre os valores de frequência de atividades físicas e aceitabilidade térmica.
Tabela 9 – Resultados obtidos nos testes de hipóteses para aceitabilidade térmica.
Ar-condicionado central
Ventilação híbrida
Índice de Massa
Frequência de
Índice de Massa
Frequência de
Aceitabilidade Térmica
Corpórea
atividades físicas
Corpórea
atividades físicas
Valor de p (qui-quadrado)
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
Valor de p (Spearman)
0,00091
0,19186
0,11527
0,01894
Coeficiente r de Spearman
-0,08772
0,02455
-0,03208
0,05552
Modo de operação

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos por meio da aplicação dos testes de hipóteses. Nota-se que
houve correlação significativa, apesar de muito fraca, entre IMC e aceitabilidade térmica apenas na
edificação com ar-condicionado central, de forma que indivíduos com maiores valores de IMC aceitam
melhor o ambiente do que aqueles com menores valores. Para frequência de atividades físicas, houve
correlação significativa, apesar de muito fraca, apenas para as edificações que operam com ventilação
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híbrida, de forma que conforme se aumenta a frequência de atividades físicas durante a semana, maiores os
índices de aceitabilidade térmica.

5. CONCLUSÕES
Todas as conclusões aqui apresentadas são referentes a estudos de campo realizados durante o outono,
inverno e primavera de 2014, em três edificações de escritórios localizadas no clima subtropical da cidade de
Florianópolis, SC. Duas das edificações operam com ventilação híbrida e a outra edificação possui sistema
de ar-condicionado central.
 Relação entre IMC e isolamento de roupas: em ambos os modos de operação há uma tendência do
isolamento de roupas diminuir conforme se aumentam os valores de IMC;
 Relação entre sensação, preferência, conforto térmico e aceitabilidade térmica e IMC: em ambos
os tipos de edificação, constatou-se que há correlação significativa entre IMC e sensação térmica,
preferência térmica e conforto térmico: indivíduos com maior IMC sentem o ambiente mais aquecido,
preferem ambientes mais resfriados e sentem-se mais confortáveis termicamente. O IMC somente
apresentou relação significativa com a aceitabilidade térmica na edificação com ar-condicionado
central, sendo que usuários com maiores valores de IMC aceitam em maior proporção o ambiente
térmico. A influência do IMC na vestimenta e nas respostas subjetivas das pessoas provavelmente está
relacionada com a adiposidade, a qual impacta a transferência de calor entre o corpo e o ambiente. O
aumento no percentual de conforto térmico com o aumento do IMC possivelmente é explicado pelo
fato dos estudos de campo não terem sido realizados no verão. Assim, a maioria das reclamações de
desconforto térmico reportadas pelos usuários foram devidas ao frio. Desse modo, o aumento do IMC
diminuiu o desconforto térmico. Cabe salientar que esta constatação pode não ser verdadeira para as
estações mais quentes;
 Relação entre sensação, preferência, conforto térmico e aceitabilidade térmica e frequência de
atividades físicas: os resultados relacionados à frequência de atividades físicas não foram conclusivos
considerando todas as edificações. Em edificações com ventilação híbrida observou-se relação
significativa entre frequência de atividades físicas e sensação, conforto e aceitabilidade térmica:
indivíduos que se exercitam regularmente sentiram o ambiente térmico mais resfriado, reportaram
maior desconforto térmico, mas aceitaram em maior proporção o ambiente térmico que usuários
sedentários. Na edificação com sistema de ar-condicionado central, indivíduos que praticam atividades
físicas regularmente preferem um ambiente térmico mais resfriado do que aqueles sedentários.
Para uma melhor compreensão da influência de diferentes variáveis no conforto térmico, mais estudos
e análises devem ser realizados considerando o verão em Florianópolis e também, de uma maneira geral, nas
demais regiões do Brasil.
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RESUMO

Este trabalho apresenta parte da pesquisa para elaboração do “Caderno de Eficientização Energética,
Conforto Térmico e Qualidade da Luz Natural de Unidades Escolares do Programa Proinfância”, programa
do Governo Federal para a construção de creches e pré-escolas no Brasil. Esta pesquisa é fruto de convênio
entre o Laboratório de Controle Ambiental (LACAM/UnB) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE). Para análise e definição de diretrizes viáveis para um dos projetos tipo de Unidade
Escolar, foram simulados modelos computacionais e aplicados cálculos de ventilação natural para quantificar
o impacto das possíveis melhorias. Para tanto, foram escolhidos dois ambientes representativos da edificação
– analisados para seis ângulos de incidência do fluxo do ar, três tipos de entorno e dois cenários (C0 – atual,
e C1 – com as diretrizes propostas). Os resultados obtidos demonstram, por exemplo, que a utilização da
ventilação cruzada, a alteração do tipo de esquadria e a observação da implantação do projeto em relação à
ventilação predominante podem aumentar o número de renovações de ar por hora (RAH) em 300%. Além
disso, pode-se aumentar significativamente a velocidade média do ar no interior dos ambientes com a
aplicação das alterações sugeridas. Tanto o número de RAH quanto a velocidade interna do ar são aspectos
fundamentais para a qualidade do ar, conforto térmico passivo e, consequentemente, para a eficiência
energética em climas quentes e úmidos.
Palavras-chave: edifícios escolares, ventilação natural, simulação computacional.

ABSTRACT

This paper presents part of the research to elaborate the "Guide of Energy Efficiency,
the National Fund for the Development of Education. For analysis and definition
of guidelines, computational models were simulated and natural ventilation calculations were applied to
quantify the impact of possible improvements. Results show that the use of cross ventilation, change of
window type and adjustment of project situation in relation to the dominants winds can increase the number
of air changes per hour by 300%. Moreover, it is possible to increase the average air speed in rooms by
applying suggested changes. Both the number of air changes and the indoor air velocity are key aspects for
air quality, passive thermal comfort and energy efficiency in hot and humid climates
Keywords: school buildings, natural ventilation, computer simulation.
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1. INTRODUÇÃO
O primeiro objetivo do aproveitamento da ventilação natural é a introdução de ar limpo em um determinado
espaço buscando a diminuição da concentração de elementos poluentes do ar. O ar que respiramos é
composto pela mistura de gases, vapores e partículas, no qual podem estar presentes centenas ou milhares de
componentes químicos e particulados prejudiciais à saúde humana, como afirma Spengler et al. (2001). Além
disso, as caraterísticas de temperatura, umidade e velocidade do ar também são determinantes para favorecer
condições adequadas de conforto térmico aos usuários do espaço construído e reduzir o consumo energético
atrelado a sistemas artificiais de condicionamento (ALLARD e ALVAREZ, 2002; SANTAMOURIS e
WOUTERS, 2006).
Na vasta revisão sobre o tema Wargocki et al. (2002) afirmam que uma taxa de ventilação abaixo de 25 l/s
por pessoa, em ambientes não industriais (ex.: escolas, escritórios, etc.) afeta significativamente a saúde
humana em relação à ocorrência dos sintomas da Síndrome do Edifício Doente. Os estudos de Addington
(2001) apontam que, em edificações de ensino, o adequado aproveitamento da ventilação natural representa a
redução de faltas em decorrência de doenças infectocontagiosas e o aumento da capacidade de ensino e
aprendizagem. Em termos de conforto térmico e eficiência energética, os estudos de Lima et al. (2004) e
Bittencourt et al. (2007) exemplificam a adoção da ventilação natural como importante estratégia de projeto.
Os autores demonstram que alterações de projeto relativamente simples, como captadores de vento e peitoril
ventilado, podem elevar a velocidade interna do ar em 33% a 220%. O aumento da velocidade do ar nos
ambientes é aspecto fundamental para favorecer a sensação de conforto térmico em climas tropicais
(KOENIGSBERGER et al., 1977; BRAGER e DE DEAR, 2001), reduzindo a dependência de sistemas
mecânicos que consomem energia e oneram a manutenção da edificação (LAMBERTS et al., 2004).
De 2007 a 2012, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE apoiou a construção de mais
de 5.500 creches e pré-escolas, em todo o território nacional, baseando-se nos modelos padronizados
disponibilizados as prefeituras dos municípios brasileiros. Motivado pela necessidade ampliar o programa,
tendo em vista a inclusão do programa Proinfância no Programa de Aceleração do Crescimento, o FNDE em
convênio com o LACAM/FAU/UnB buscou avaliar os projetos padrão focando na eficientização energética
e na melhoria do conforto ambiental do edifício. A estratégia visa à ampliação da qualidade dos projetos
arquitetônicos concebidos por meio da elaboração de um “
çã
é ,
Térmico e Qualidade da Luz Natural d
” . Desta forma, o presente artigo aborda do
Produto V deste caderno o qual se refere às possíveis melhorias, quanto ao aproveitamento da ventilação
natural, de um dos projetos tipo do Proinfância que venham a ser implantados em regiões quentes e úmidas.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é apresentar a análise e identificação de diretrizes de melhoria de um dos projetos
tipo de Unidade Escolar do Programa Proinfância, tendo como foco a ventilação natural nas salas de aula, a
partir da comparação dos resultados obtidos por simulação computacional e cálculos analíticos de cenários
possíveis de serem implementados pelo “
çã
é ,
é
Q
N
”.

3. MÉTODO
Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas as seguintes etapas:
1. Análise do projeto da Unidade Escolar a ser estudada e definição de dois ambientes de sala de aula
representativos;
2. Determinação de diretrizes de projeto tendo em vista a melhoria do aproveitamento da ventilação
natural;
3. Desenvolvimento de dois modelos computacionais representando o cenário atual (C-0) e o cenário
com as alterações propostas (C-1); a serem simulados para os seguintes ângulos de incidência do
fluxo de ar: 0°, 45°, 135°, 180°, 225° e 315°.
4. Quantificação do número de renovações de ar (RAH) de acordo com três tipos de Fatores de
Correção – representando o tipo de entorno do projeto: rural, suburbano e urbano;
5. Verificação da velocidade e distribuição do escoamento do fluxo de ar nos cenários C-0 e C1.

3.1. Análise do projeto e definição dos ambientes representativos
A Unidade Escolar analisada possui sua implantação destinada a terrenos de 2.800m². É composta por quatro
blocos, sendo os blocos A e B destinados às salas de aula, o bloco C de serviços e o bloco D administrativo
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(Figura 1). A Figura 2 apresenta a fachada frontal e lateral do projeto, exemplificando as características
básicas da edificação. Para este estudo optou-se pela análise de duas salas de aula representativas sob o ponto
de vista de similaridade com as demais salas e localização/orientação diferenciadas entre si. A Sala 1 está
localizada no bloco A, enquanto que a Sala 2 está localizada no bloco B. Para a Sala 1 e Sala 2 são
especificadas janelas de correr, em perfil metálico, com percentual de abertura de 50%. No ambiente da Sala
1 a janela possui 3,58m x 1,20m (J1)– enquanto que na Sala 2 possui 2,40 m x 1,20m (J2) (Figura 3).

Figura 1 – Planta da Unidade Escolar analisada.

Figura 2 – Fachada principal (A) e elevação lateral (B) da Unidade Escolar analisada.

J1
(2)

(2)
(1)
(1)

J2

Figura 3 – Planta da Sala 1 e Sala 2 analisadas no estudo, com indicação das janelas.

3.2. Identificação de diretrizes para a melhoria da ventilação natural
Tendo em vista a padronização do projeto para facilitar sua implementação nos diversos municípios
brasileiros, foram estabelecidas alterações que proporcionassem o mínimo de interferência no modelo atual e
que representassem melhorias significativas no aproveitamento da ventilação natural. Assim, foram definidas
como melhorias possíveis de serem implementadas:
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1. Inserção de aberturas para o aproveitamento da ventilação cruzada;
2. Melhoria no sistema de aberturas (alteração do tipo de esquadria) visando aumentar a área de
abertura efetiva;
3. Orientação do projeto, em relação à incidência ao fluxo de ar predominante, que proporcionasse o
melhor aproveitamento da ventilação natural.
Importante destacar que outras diretrizes foram desconsideradas tendo em vista o custo de modificação do
projeto, custo final da obra e incerteza quanto à disponibilidade de mão de obra qualificada (ex.: forro
ventilado, aumento dos recuos em relação ao limite do lote, entre outros). As diretrizes definidas serviram de
base para a elaboração dos cenários/modelos a serem simulados.

3.3. Desenvolvimento dos modelos computacionais
Os modelos computacionais foram desenvolvido no programa SolidWorks ver. 2012 e posteriormente
exportados para o programa computacional de dinâmica dos fluidos ANSYS/CFX 14.0. Abaixo são
apresentados os modelos desenvolvidos.

3.3.1. Cenário Atual (C-0)

O modelo computacional representando o cenário atual (C-0) apresenta as mesmas características do projeto
original. Optou-se pelo desenvolvimento de um modelo completo, que considera todos os elementos
construtivos da edificação que podem interferir no fluxo de ar incidente sobre a Sala 1 e Sala 2 (Figura 4).

Figura 4 – Modelo computacional desenvolvido para o estudo.

3.3.2. Cenário com Alterações (C-1)

Sobre a base do modelo atual foram inseridas as diretrizes de melhoria definidas na etapa anterior,
constituindo o cenário C-1. Para a obtenção da ventilação cruzada nos ambientes da Sala 1 e Sala 2 foi
determinada a inserção de uma abertura basculante (com abertura efetiva de 0,2m x 0,76m) na parte superior
da porta de saída, conforme mostra a Figura 5. Além disso, foram determinadas venezianas na parte superior
da porta que liga cada sala com o recinto adjacente – destinado ao apoio da sala principal. Assim, cria-se um
sistema de aberturas opostas que possibilita a entrada e saída de ar por diferentes aberturas, induzindo o ar a
cruzar longitudinalmente os ambientes. Para o aumento da área efetiva de abertura das janelas existentes no
projeto foi simulada a troca do tipo de esquadria de correr (50% de abertura efetiva) para uma esquadria de
abrir (100% de abertura efetiva).

Figura 5 – Inserição de uma abertura basculante na parte superir das saídas (Sala 1 e 2)

Para a identificação da melhor orientação do projeto em relação ao fluxo de ar, foi desenvolvido um domínio
de análise em formato de hexágono (Figura 6), o qual poderia ser rotacionado para a análise dos ângulos de
incidência 0°, 45°, 135°, 180°, 225° e 315° em relação às aberturas dos ambientes. A título de simplificação
do estudo, os ângulos 90° e 270° não foram considerados já que representam as fachadas cegas dos blocos A
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e B. No domínio, região onde ocorrem as interações do fluido com o modelo, foram configurados os
parâmetros apresentados na Tabela 1. Destaca-se que por não haver dados fixos quanto à velocidade do ar,
uma vez que o projeto pode ser implementado em qualquer município brasileiro, foi considerada e
velocidade escoamento da ventilação fixa de 2 m/s e temperatura padrão do tipo de fluido simulado –
conforme indicado pelo manual do programa para casos análogos.

Figura 6 – Domínio hexagonal desenvolvido.
Tabela 1– Características inseridas no domínio.
Tetraedros - não estruturada
Tipo de Malha
CFD - FLUENT
Tipo de Solver
Ar a 25° / 1atm /estacionário
Tipo de Fluido
K-epsilon
Modelo de Turbulência
2 m/s
Entrada do fluido no domínio
0 Pa
Resistência de saída do fluido no domínio
6.230.000
Número de elementos do domínio
869.200
Número de nós do domínio

3.4. Quantificação do RAH, velocidade e distribuição interna do fluxo de ar
Para a quantificação do RAH foram utilizados os procedimentos de cálculo indicados por Swami e Chandra
(1987), estabelecidos especificamente para recintos ventilados naturalmente. Desta forma, foram empregados
o conjunto de equações apresentadas a seguir. Destaca-se que as variáveis referentes à velocidade do ar na
abertura (Vref) e coeficiente de pressão (Δ p) foram obtidas por meio das simulações computacionais
realizadas.
Q

Equação 1

Onde:
RAH é o número de renovações de ar por hora;
Q é o fluxo de ar no recinto (m³/s).
Q ,

Equação 2

Onde:
Q é o fluxo de ar em recintos ventilados unilateralmente (m³/s);
A é a área de abertura efetiva (m²);
Vref é a velocidade de referência na abertura (m/s).
Equação 3

Onde:
Q é o fluxo de ar em recintos ventilados bilateralmente (m³/s);
Ca é coeficiente de fluxo de ar dado pela Equação 4 (adimensional)
Ae é a relação entre a área de entrada de ar e a área de saída do ar (dado pela Equação 5)
Q
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Onde:
CQ é o coeficiente do fluxo de ar dado pela Equação 6 (adimensional).

(

Equação 5

)⁄

Onde;
Ao é a área de saída do ar (m²);
Ai é a área de entrada do ar (m²).
Q

Equação 6

Onde:
Cd é o coeficiente de descarga, constante 0.62, (adimensional);
Δ é
ã

(Pa).

Para a obtenção do valor final de RAH foram considerados três fatores de correção, recomendados por
Swami e Chandra (1987), relacionados com as características do sítio de implantação do projeto. Assim,
multiplicou-se o valor final do fluxo de ar (Q) por cada um dos valores apresentados na Tabela 2, obtendo-se
dos resultados de RAH para três diferentes tipos de entorno – tendo em vista possíveis locais de implantação
do projeto. Para a verificação da velocidade e distribuição do fluxo de ar no interior dos ambientes estudados
foi utilizado recurso gráfico programa ANSYS, possibilitando criar planos e cortes nos modelos – onde são
inseridas cores falsas que representam os dados desejados. Os resultados são apresentados no tópico
seguinte.
Tabela 2 – Fatores de correção do sítio utilizados. Fonte: Swami e Chandra (1987).
Fator de Correção (FC)
Valor
Características do Sítio
I

1

Entorno em obstruções para a ventilação natural (ex.: área rural)

III

0,74

Entorno com obstruções moderadas (ex.: algumas edificações no entorno)

V

0,31

Entorno com obstruções pesadas (ex.: centro da cidade)

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Renovações de ar por hora - comparação entre C-0 e C-1
Os resultados do RAH para o C-0 indicam que a incidência do fluxo do ar mais favorável para a Sala A é a
de 315°. Sob esta incidência a sala consegue um mínimo de 2 RAH (para FC V), 5 RAH (para FC III) e
aproximadamente 7 RAH (para FC I). Por outro lado, para uma incidência de 180° o ambiente possui o pior
desempenho quanto ao RAH, próximo a 0, 1 RAH (para FC V), 0,3 (para FC III) e 0,5 RAH (para FC I),
conforme apresentado na Figura 7. Os resultados do RAH para o C-1 apontam uma elevação considerável do
RAH na Sala A, tendo em vista as alterações inseridas no modelo. Neste cenário, o melhor desempenho da
sala continuou sendo para uma incidência do fluxo de ar de 315° - com aproximadamente 7 RAH (para FC
V), 17 RAH (para FC III) e 23 RAH (para FC I). O pior ângulo de incidência este cenário foi 135° - 3 RAH
(para FC V), 8 RAH (para FC III) e 11 RAH (para FC I) com .como mostra a Figura 8. Pode-se observar que
o mesmo melhor cenário de C-0 da Sala A possui valores de RAH muito abaixo do pior cenário C-1.

FC III
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Figura 7 – Resultados do RAH para o cenário 0 – Sala A

Figura 8 – Resultados do RAH para o cenário 1 – Sala A

Para a Sala B, no C-0, o melhor desempenho da ventilação natural foi para uma incidência do fluxo de ar de
135° - aproximadamente 1 RAH para FC V, 2,6 RAH para FC III e 3,5 RAH para FC I. O pior desempenho
do ambiente foi para uma incidência de 0° - aproximadamente 0,1 RAH para FC V, e 0,3 RAH para FC III e
FC I, como mostra a Figura 9. No cenário C-1, o melhor ângulo de incidência para a Sala B foi 180° - com 5
RAH para FC V, 15 RAH para FC III e 20 RAH para FC I. O pior desempenho do ambiente ocorreu para a
incidência de 315° - com 3 RAH para FC V, 6 RAH para FC III e 8 RAH para FC I, como apresenta a Figura
11. Pode-se observar que o mesmo melhor cenário de C-0 da Sala B possui valores de RAH muito abaixo do
pior cenário C-1.

Figura 9 – Resultados do RAH para o cenário 0 – Sala B

Figura 10 – Resultados do RAH para o cenário 1 – Sala B

4.2. Velocidade e distribuição do fluxo de ar no Cenário 0 e Cenário 1
Devido à quantidade de simulações realizadas e de resultados obtidos para a velocidade e distribuição do
fluxo de ar no estudo de caso, foram selecionadas algumas imagens para exemplificar os resultados. A
Figura 11 exemplifica os resultados obtidos para a Sala A, C-0, em termos de velocidade do fluxo de ar
incidente para os ângulos 315° (melhor situação de RAH) e 180° (pior situação de RAH). A Figura 12
exemplifica os resultados obtidos para a Sala B, C-0, para os ângulos de incidência de 135° (melhor situação
de RAH) e 0° (pior situação de RAH). Foram utilizados estes resultados, tanto do C-0 quando do C-1, para
se determinar o valor de referência da ventilação (Vref) aplicados nas equações de cálculo do número RAH. A
Figura 13 exemplifica os resultados da pressão exercida pelo fluxo de ar sobre as superfícies do modelo
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simulado – dado utilizado para a determinação do coeficiente de pressão Δ p) nos ambientes da Sala A e
Sala B. No caso, são apresentados os campos de pressão da Sala A, para os ângulos de incidência 315°
(melhor situação de RAH) e 180° (pior situação de RAH).

Figura 11 – Cenário 0, Sala A, resultados da velocidade do fluxo de ar incidente no modelo para os ângulos 315° (A) e 180° (B)

Figura 12 – Cenário 0, Sala B, resultados da velocidade do fluxo de ar incidente no modelo para os ângulos 135° (A) e 0° (B)

Figura 13 – Cenário 0, Sala A, resultados dos campos de pressão do ar incidente no modelo para os ângulos 315° (A) e 180° (B)

Em termos de velocidade e distribuição interna do fluxo de ar nos ambientes estudados, a Figura 14 e Figura
15 exemplificam os resultados obtidos para o C-0 e C-1 da Sala A - considerando o ângulo de incidência
perpendicular à abertura principal (180°). Na Sala A, para o C-0, a velocidade do ar permanece em torno de
0,01 m/s. Considerando que o input da velocidade do fluxo de ar externo foi de 2 m/s, observa-se que no C-0
a Sala A preserva apenas 0,5% desta velocidade na maior parte do ambiente (Figura 14). No C-1, os
resultados apontaram uma melhora significativa do escoamento do fluxo do ar com a inserção das diretrizes
fixadas – apresentando velocidades internas do ar de 0,85 m/s a 2,55 m/s. Ou seja, com as diretrizes
propostas o ambiente chegar a preservar 42% da velocidade inicial do fluxo de ar nas regiões entre as
aberturas. Em determinadas áreas próximas as aberturas de comunicação entre ambientes a velocidade do ar
chega à 2,9 m/s – aumento de aproximadamente 45% em relação à velocidade inicial do fluxo de ar (Figura
15).
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Figura 14 – Cenário 0, Sala A, resultados da velocidade e distribuição do ar em corte (B) e em planta (A).

Figura 15 – Cenário 1, Sala A, resultados da velocidade e distribuição do ar em corte (B) e em planta (A).

Na Sala B, para um ângulo de incidência perpendicular à abertura principal (0°), os resultados do C-0
indicam regiões com velocidade média de 0,08 m/s (preservando 4% da velocidade inicial do fluxo de ar) –
com área de ar estagnado 0,01 m/s (Figura 16). No C-1 correm campos de velocidade entre as aberturas de
0,85 m/s (preservando 42% da velocidade inicial do fluxo de ar). Além disso, pode-se identificar uma
melhoria na movimentação do ar no interior do ambiente – maiores áreas com ar se movimentando a 0,08
m/s (Figura 17).

Figura 16 – Cenário 0, Sala B, resultados da velocidade e distribuição do ar em planta (A) e em Corte (B).

Figura 17 – Cenário 0, Sala B, resultados da velocidade e distribuição do ar em planta (A) e em Corte (B).
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5. CONCLUSÕES
Tendo como base os resultados obtidos, pode-se comprova
“
çã
é ,
é
Q
N
”
Programa Proinfância são efetivas na melhoria do aproveitamento da ventilação natural. Com as diretrizes
propostas para a Sala A foi observado um aumento de 2 RAH para 7 RAH, em áreas urbanas (FC V), e de 7
RAH para 23 RAH em áreas rurais (FC I), considerando o ângulo de incidência do fluxo de ar de 315°. Para
a Sala B, foi observado um aumento de 1 RAH para 5 RAH, em áreas urbanas (FC V), e de 3,5 RAH para 15
RAH em áreas rurais (FC I), considerando o ângulo de incidência do fluxo de ar de 135°. Considerando o
desempenho da ventilação natural, foi identificado que o projeto atual (C-0) deve evitar orientar suas maiores
fachadas em ângulos oblíquos em relação a orientação de maior frequência de ocorrência do vento no local.
Caso o projeto venha a adotar as diretrizes propostas no caderno (C-1), o projeto deve buscar orientar suas
fachadas perpendicularmente em relação a orientação de maior frequência de ocorrência do vento no local.
Em termos de velocidade e distribuição do ar no interior dos recintos analisados pode-se comprovar a
efetividade das diretrizes propostas. No C-0, a Sala A preserva, em média, apenas 0,5% da velocidade inicial
do fluxo de ar externo, enquanto que a Sala B preserva apenas 4%. No C-1, a Sala A preserva, em média,
42% da velocidade inicial do fluxo de ar externo – chegando a aumentar em 45% esta velocidade em
determinadas regiões. A Sala B, no C-1, preserva em média, 42% da velocidade inicial do fluxo de ar.
Assim, a utilização da ventilação cruzada, a alteração do tipo de esquadria e a observação da implantação do
projeto em relação à ventilação predominante são ações efetivas e viáveis para os gestores municipais
considerarem na construção deste projeto de Unidade Escolar nas regiões quentes e úmidas do Brasil.
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RESUMO
A ventilação natural é uma estratégia de resfriamento passivo eficaz para conforto e redução da energia
usada por sistemas de ar condicionado, especialmente para regiões tropicais onde a temperatura e umidade
são geralmente altas. As varandas são elementos arquitetônicos caracterizados por áreas sombreadas e
ventilação permanente com um impacto significativo no conforto e na distribuição do fluxo de ar dentro do
edifício. Entretanto, atualmente este elemento têm tido suas aberturas fechadas com vidros móveis por boa
parte das edificações verticais residenciais em várias cidades brasileiras. O objetivo desse trabalho foi
analisar o impacto da varanda, cuja as aberturas foram envidraçadas, no desempenho térmico de dois
apartamentos com orientações distintas em um edifício residencial, localizado em Vitória ES. A metodologia
utilizada foi através de um experimento de campo onde foram feitas medições internas de temperatura e
umidade do ar, através de quatro HOBOs com armazenamento de dados minuto a minuto durante quatro
semanas do verão. Os dados meteorológicos externos foram adquiridos pela Estação do Instituto Nacional de
Meteorologia e os resultados foram comparados com a zona de conforto estabelecida pela ASHRAE 55. Os
resultados mostram que o envidraçamento da varanda aumenta significativamente a temperatura do espaço
interno chegando a uma variação máxima da média horária de até 3,83°C a mais na média diária em relação
a temperatura externa. Por outro lado, os valores de temperatura registrados com o fechamento em vidro
totalmente aberto se aproximam da temperatura do ar exterior, garantindo mais horas dentro da zona de
conforto.
Palavras-chave: conforto térmico, varandas, regiões tropicais.

ABSTRACT
Natural ventilation is an efficient passive cooling strategy for comfort and energy reduction used by air
conditioning systems, especially for tropical regions where temperature and humidity are
usually high. The balconies are architectural elements characterized by shaded areas and permanent
ventilation with a significant impact on the comfort and distribution of airflow within the building. However,
currently this element has had its openings closed with movable glasses by many of the vertical residential
buildings in several Brazilian cities. The objective of this work was to analyze the impact of the balcony,
whose openings were closed with movable glasses, in the thermal performance of two apartments with
different orientations in a residential building, located in Vitória ES. The methodology used was through a
field experiment where internal measurements of temperature and humidity were made through four HOBOs
with data storage minute by minute during four weeks of the summer. The external meteorological data were
acquired by the National Institute of Meteorology Station and the results were compared with the comfort
zone established by ASHRAE 55. The results show the glazing of the balcony increases the temperature of
the internal space reaching a maximum variation of the hourly average up to 3.83°C more on the daily
average in relation to the external temperature. On the other hand, the temperature values recorded with the
fully open glass approaches the outside air temperature, ensuring more hours within the comfort zone.
Keywords: Thermal comfort, balconies, tropical regions
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1. INTRODUÇÃO
O conforto térmico é uma característica que indica a satisfação do ser humano com o ambiente térmico em
que se encontra. A arquitetura, como uma de suas funções, deve oferecer condições térmicas compatíveis ao
conforto humano no interior dos edifícios, sejam quais forem as condições climáticas externas (FROTA e
SCHIFFER, 2009). Desta forma, a adaptação das construções ao clima é defendida pelos preceitos da
arquitetura bioclimática, que prioriza os aspectos relacionados ao conforto ambiental coerentes com o
potencial do ambiente, sendo nos trópicos priorizados os aspectos relacionados ao conforto térmico
(CORBELLA e CORNER, 2011). Nesse sentido, a grande carga de radiação solar e o alto teor de umidade
nesse clima pressupõe a adoção, como premissas básicas de projeto, o sombreamento e a ventilação dos
espaços. Atualmente o uso de dispositivos de proteção solar nos edifícios residenciais são raros. Ademais, as
varandas, que funcionam como um recurso arquitetônico passivo de conforto ambiental, podem estar
sofrendo uma ameaça, perdendo lugar para construções cada vez mais fechadas em função do incômodo
ocasionado pelo ruído e pela poluição do ar nos grandes centros urbanos. Segundo Brandão e Martins (2007,
p. 01):
A varanda está relacionada com a sustentabilidade do ambiente construído,
pois ao atuar como um fator de sombra e como um grande beiral, ela não
apenas se comporta como um elemento de adequação climática da construção,
mas também como um recurso de que a própria forma da arquitetura dispõe
para proporcionar conforto ambiental ao usuário da edificação em clima
tropical quente e úmido, no que diz respeito ao conforto térmico, lumínico e até
mesmo acústico, diminuindo a necessidade de soluções artificiais de
iluminação e de condicionamento que aumentam o consumo de energia.
Uma prática comum recentemente nos edifícios residenciais das metrópoles brasileiras é o fechamento
com vidro das aberturas das varandas, descaracterizando assim um dos principais elementos arquitetônicos
em climas subtropicais (TOLEDO; COSTA; BULHÕES, 2010). Um dos exemplos mais emblemáticos é o
do condomínio Atlântico Sul no Rio de Janeiro, erguido em 1979 e projetado pelo arquiteto Slomo Wenkert.
Esse projeto foi premiado internacionalmente, sendo que o desenho previa varandas amplas e abertas em que
todas teriam uma pequena piscina circular, porém, em pouco tempo o projeto foi desvirtuado de sua intenção
original, sendo promovido o fechamento dessas aberturas (TEIXEIRA, 2014). Tal prática também é
observada em outros países de clima tropical, como por exemplo, o fechamento com vidro de varandas no
Líbano e sua influência no conforto térmico, como relatado no trabalho de Saleh (2015).
Pagel; Alvarez e Reis Júnior (2016) encontraram em seu estudo sobre o conforto térmico em varandas
envidraçadas com orientações semelhantes na cidade de Vitória - ES, uma alteração no microclima local em
até 3°C a mais na temperatura, em medições realizadas durante o outono. Os resultados mostram, ainda, que
esse elemento é responsável por um ganho de calor no ambiente, trazendo desconforto térmico em
aproximadamente 80% das horas do dia, durante o período analisado. Almeida (2009) aborda os problemas
causados quando o vidro é utilizado de forma inadequada nos elementos de fechamentos enfatizando que os
problemas térmicos resultam, primariamente, do fato de a radiação térmica incidente ser transmitida
diretamente para o interior. Acrescenta que os fechamentos transparentes impedem a penetração do ar e a
circulação do vento, impedindo, desse modo, a troca do ar ambiente e a possibilidade de refrescá-lo. Desta
forma, o emprego inadequado de elementos de fechamento de varandas em determinadas regiões geográficas
pode comprometer a carga térmica do ambiente, aumentando o calor e, consequentemente, o desconforto
térmico.
Embora seja indiscutível que tal medida amplie a condição de desconforto, o fechamento de varanda
com vidro tem se tornado muito comum nos edifícios residenciais da região capixaba, principalmente em
função da perturbação ocasionada pela poeira, alvo de constantes reclamações dos moradores e trabalhadores
à Agencia Ambiental local (MACHADO et al. 2014), podendo ser a principal motivação para tal ação.
A concentração urbana de Vitória é constantemente atingida por partículas em suspensão oriundas
principalmente das atividades industriais de duas siderúrgicas de grande porte instaladas em suas
proximidades. Tal condição, associada à poluição atmosférica inerente às vias de grande fluxo de veículos
automotores são incentivadores para o fechamento das varandas. Embora o código de obras local
originalmente estabelecesse no seu art.140, § 4° que “As aberturas das varandas não poderão ser fechadas
por esquadrias” (PMV, 1998, p. 47), no ano de 2006 foi promulgada a Lei nº 6.801, que alterou o § 4º do
artigo 140 ficando este dispositivo com a seguinte redação:
§ 4º. Fica tolerado o fechamento das varandas desde que os materiais nela
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empregados garantam plena condição de iluminação, ventilação,
permeabilidade ou transparência visual aos compartimentos cujos vãos elas se
abrem e sejam instalados sobre o guarda-corpo ou jardineira (PMV, 2006).
Interpretando este dispositivo legal, nota-se que o legislador, ao impor o regramento de fechamento de
varandas no Município de Vitória, se preocupou apenas com questões de iluminação e ventilação,
restringindo-se em disciplinar ou tratar de alguma maneira as demandas que envolvem o desempenho
térmico e o conforto ambiental nas edificações. É importante ressaltar ainda que, muitas vezes – como no
caso do município de Vitória –, as varandas são projetadas considerando algumas vantagens construtivas
propostas pelos Planos Diretores que, de forma correta, incentivam o seu uso, mas que já são idealizadas
considerando seu possível fechamento, deturpando assim tanto o conceito original da função da varanda
como seu benefício urbanístico de proporcionar maior integração entre interior e exterior.
Corbella e Yannas (2003) enfatizam que os diferentes lados das edificações recebem impactos
térmicos diferentes pois a incidência de radiação varia de acordo com a latitude, porém esta não incide
igualmente em todas as superfícies. Campanhoni e Romero (2010) simularam o desempenho térmico da
adequação dos edifícios em diferentes situações, em lotes no Distrito Federal, enfatizando a importância da
adoção de escolhas que otimizem o projeto desde a sua concepção através do estudo de orientações mais
adequadas. Nesse sentido, pressupõem-se que estudos a serem realizados em varandas com orientações e
estações do ano distintas podem apresentar resultados ainda mais discrepantes em relação a carga térmica
incidente no ambiente. Assim, a quantificação dos efeitos causados pelo fechamento das varandas pode vir a
ser um importante instrumento de convencimento aos profissionais da área de construção em relação à
inadequação dessa prática, incentivando-os a buscarem se adiantando na observação e no propósito de
soluções mais eficientes e adaptadas ao meio, ainda na fase de projeto, considerando não somente a busca de
ampliação do conforto através de estratégias bioclimáticas como, também, a redução no consumo energético
quando o condicionamento é realizado por equipamento elétrico.

2. OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa foi avaliar o papel da varanda no conforto térmico, tendo por estudo de caso dois
apartamentos com orientações opostas na cidade de Vitória, ES, cujas aberturas da varanda foram
envidraçadas. O presente artigo relata o resultado inicial de uma pesquisa mais ampla de pós-doutoramento
cujos objetivos giram em torno da discussão acerca do desempenho térmico do elemento varanda bem como
da qualidade do ar interior dos ambientes contíguos a ela.

3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido em três etapas principais:
1. Realização de um experimento de campo através do monitoramento dos ambientes da sala e da
varanda em dois apartamentos de orientações distintas em um edifício residencial selecionado a
partir de critérios específicos, localizado em Vitória (ES) através de medições internas de
temperatura e umidade do ar.
2. Aquisição dos dados de temperatura e umidade do ar externos através da Rede de Estações
Meteorológicas Automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET localizada na
Universidade Federal do Espírito Santo.
3. Análise dos resultados encontrados e comparação com os índices de conforto recomendados pela
ASHRAE 55 (2013).

3.1. A região de estudo
Vitória (LAT 20º 19 '10 "S LONG 40º 20' 16" W), capital do Estado do Espírito Santo, localiza-se no
sudeste da costa do Brasil, caracterizando-se por um clima tropical litorâneo com temperaturas médias entre
18 ºC e 26 ºC, sendo mais elevadas no período do verão, e umidades relativas superiores a 50%. Os ventos
predominantes do município são de direção Nordeste (NE) com velocidade entre 2,1-3,6m/s, ocorrendo
ainda ventos de direção S-SE e S-SW atribuídos a frente frias (MATTIUZZI; MARCHIORO, 2012). Com
aproximadamente 327.801 habitantes (IBGE, 2010), a região tem experimentado um intenso processo de
crescimento econômico e urbano nos últimos anos. Possui o terceiro maior sistema portuário da América
Latina e diversas instalações industriais, tais como relacionadas à mineração, pelotização, extração de pedra,
cimento e alimentos (SANTIAGO, 2015).
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O condomínio residencial localiza-se próximo a vias de grande fluxo veicular, tais como a Avenida
Dante Michelini e a Rodovia Norte-Sul, bem como ao principal polo siderúrgico industrial da região (Figura
1). Foram monitorados simultaneamente dois ambientes – sala de estar e varanda –, de dois apartamentos em
orientações opostas localizados em um condomínio residencial no bairro Jardim Camburi durante o período
do verão entre os dias 07/01/2017 a 03/02/2017.
Os dois apartamentos selecionados se localizavam no 10° andar da Torre E e no 18° andar da Torre D,
sendo que ambos tiveram suas aberturas das varandas fechadas em vidros móveis do tipo incolor temperado
de 8mm. A sala e a varanda são divididas por uma parede de alvenaria com uma porta de vidro de correr que
faz o acesso entre esses ambientes. Durante os monitoramentos, para o apartamento da Torre E foram
alternadas as condições entre os vidros móveis totalmente fechados, com uma abertura mínima (duas
semanas) e abertos (duas semanas). O objetivo da alternância do padrão do fechamento em um dos
apartamentos visou comparar a influência da presença ou não do vidro em relação aos resultados dos
parâmetros ambientais medidos interno e externamente. Os vidros móveis foram fechados ou abertos sempre
nas sextas-feiras.
Já o apartamento da Torre D permaneceu durante as quatro semanas de monitoramento com o padrão
dos vidros móveis da varanda sempre fechados, também com uma abertura mínima de uma de suas partes,
além de possuírem internamente à varanda cortinas de tecido do tipo black out.

Figura 1 – (a) Bairro Jardim Camburi com destaque para o residencial de estudo. (b) Tipologia das varandas envidraçadas nos
edifícios do residencial. (c) Implantação do condomínio com destaque para o posicionamento dos apartamentos monitorados. (e)
Vista interna do fechamento em vidro móvel utilizado na varanda do apartamento da Torre E.

3.2. O experimento de campo
Para o monitoramento da edificação, foram utilizados equipamentos armazenadores de dados (data loggers)
do tipo HOBO, modelo U12-013, para medir e armazenar dados de temperatura e umidade do ar. Os valores
armazenados foram transferidos para um computador através do programa HOBOware (Software for HOBO
U-Series Data Loggers & Devices), versão 2.7, para Windows. Foram realizadas medições na varanda e sala
de estar simultâneas nos dois apartamentos utilizando um total de quatro HOBOS. Cada apartamento teve
dois equipamentos instalados, sendo um na varanda e outro na sala de estar. Estes foram posicionados
aproximadamente a 1,10 metros do piso (BARBOSA, WEILLER e LAMBERTS, 2007) e devidamente
abrigado seguindo recomendações da ISO 7726 (1998), conforme Figura 2a. Cada HOBO foi programado
para registrar as informações em intervalos a cada 1 minuto. Externamente, os parâmetros de temperatura,
umidade do ar, velocidade e direção do vento foram obtidos pela Rede de Estações Meteorológicas
Automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, da Estação automática localizada na
Universidade Federal do Espírito Santo no bairro Goiabeiras, localizada a aproximadamente 4 Km da região
de estudo (Figura 2b).
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Os dados externos coletados através dos sensores da Estação são armazenados em um data-logger e
disponibilizados ao público de forma aberta e gratuita pela internet (INMET, 2016). Foram coletadas as
médias horárias ao longo de 24 h, simultâneas às quatro semanas experimentais realizadas, a fim de
possibilitar a comparação dos dados internos e externos.

(a)
(b)
Figura 2 – (a) HOBO localizado a 1,10 m de altura e devidamente abrigado na varanda de um dos apartamentos monitorados.
(b) Estação Meteorológica do INMET localizada na UFES (INMET, 2016).

O apartamento da Torre E é composto por três quartos e possui aproximadamente 135 m² de área total,
sendo a área da varanda e da sala de 18,60 e 36,67 m² respectivamente. Trata-se de um apartamento azimute
68º, ou seja, predominantemente nordeste cuja insolação ocorre, na maior parte do ano, no período da
manhã. O apartamento da Torre D é composto por quatro quartos e área total de 136 m², com uma sala de
24,82 m² e a mesma área de varanda do que o apartamento da Torre E, ou seja, 36,67 m². Trata-se de um
apartamento azimute 311º, predominantemente noroeste, caracterizado por frequente insolação a maior parte
do ano no período da tarde (Figura 3).

Figura 3 – Plantas baixas esquemáticas com localização dos sensores na varanda e na sala de estar sendo em (a) do apartamento da
Torre E e em (b) do apartamento da Torre D. Em (c) e (d) as Cartas Solares dos apartamentos da Torre E e D respectivamente.

3.3. Cálculo da faixa de conforto em ambientes naturalmente ventilados
Foi utilizada a metodologia de conforto adaptativo que adota a variação da temperatura média mensal
externa e a porcentagem de aceitabilidade para a determinação dos valores máximos e mínimos da
temperatura de conforto conforme sugerido pela ASHRAE 55 (ASHRAE, 2013). Candido e Dear (2012, p.
81) defendem que “o modelo adaptativo de conforto térmico oferece uma nova abordagem para edifícios
naturalmente ventilados ao estabelecer que as flutuações de temperatura podem ser entendidas como
aceitável para os seus ocupantes”. Esta abordagem reforça a adoção de espaços naturalmente ventilados
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como uma das estratégias para a conservação de recursos, contribuindo para a construção de edificações cada
vez mais integrada ao meio em que está inserido. A temperatura média mensal externa obtida pela Estação
do INMET foi inserida no gráfico de conforto adaptativo (ASHRAE, 2013), obtendo-se o intervalo de
temperatura de conforto para o período em questão, considerando 90% de aceitabilidade. A escolha do
percentual de aceitabilidade do usuário de 90% é justificada para a cidade de Vitória, cuja a ação do vento
predominante interfere significativamente na facilidade de adaptação pelo usuário às variações de
temperatura (NICO-RODRIGUES et al. 2015). Observa-se que a ASHRAE 55 também propõe o uso do
percentual de 90% como condicionante para a obtenção de um padrão mais elevado de conforto térmico. Os
cálculos e o intervalo de temperatura encontrado é mostrado pela Tabela 1.
Período
07/01 a 03/02

Tabela 1 – valores de temperatura externa média do período e temperatura de conforto
Temperatura média mensal
Temperatura neutra (°C)
Intervalo de Temperatura de conforto
do ar externo (°C)
Tn=0,31(Te)+17,8
(°C) ASHRAE 55 90% aceitabilidade
27,57

26,34

23,84 - 28,84

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A média da temperatura do ar calculada externamente nas quatro semanas analisadas (27,57°C) chega a ser
no mínimo 1°C a menos do que as temperaturas internas encontradas tanto nas salas quanto nas varandas dos
apartamentos, destacando-se que esse aumento ocasionado pelo envidraçamento das varandas é significativo
na influência ao desconforto humano e no ganho térmico do ambiente. Em relação à média da umidade
relativa do ar internamente no período analisado, há um decréscimo de 0,48 a 2,43% em relação à média
encontrada externamente (68,53%), provavelmente devido à elevação da temperatura dentro do ambiente.
Analisando as médias de 24 h de temperatura percebe-se que a temperatura externa é menor do que a
interna tanto nas salas quanto nas varandas a maior parte dos dias. Especificamente na Torre E é interessante
observar que durante as duas semanas em que as os vidros móveis da varanda estavam totalmente abertos, a
média de temperatura diária nessa varanda aproximou-se da média da temperatura encontrada externamente,
inclusive chegando a valores menores aos registrados na varanda da Torre D, cujo monitoramentos foram
feitos sempre com os vidros fechados. Além do padrão aberto, a orientação da varanda da Torre E,
predominantemente nordeste, pode ter contribuído nesse resultado por ser mais favorável termicamente do
que a varanda da Torre D (predominantemente noroeste), fazendo, portanto, ser cumprido o papel
arquitetônico de proteção solar e área de ventilação permanente do elemento varanda (Figura 4).

Figura 4 – Médias diárias de temperatura monitoradas nas salas e varandas da Torre E e da Torre D.

Já analisando os períodos em que os vidros móveis da Torre E estavam fechados nota-se uma variação
de até 3,83°C a mais na média diária em relação a temperatura externa. Tem-se, portanto, que o fechamento
da abertura da varanda com vidro interfere enfaticamente no aumento da temperatura interna do ambiente,
fazendo com que uma orientação favorável possa se tornar termicamente desconfortável. Além disso, o fato
dos monitoramentos na Torre E terem sido realizados com os vidros móveis fechados sem proteção, fez com
que os dados da temperatura média nesse ambiente fossem superiores do que as temperaturas médias
encontradas na varanda da Torre D, neste mesmo período, cuja orientação é menos favorável mas possui a
proteção interna com cortinas de tecido tipo black out. Em relação à temperatura média encontrada nas salas
de estar, percebe-se uma similaridade entre as médias de 24 h nos dois apartamentos, com exceção dos
períodos em que os vidros móveis da varanda da Torre E estavam abertos, o que fez com que as médias de
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temperatura registradas na sala dessa Torre fossem menores em até 0,5°C, na maior parte dos dias, em
relação aos valores encontrados na sala da Torre D. É importante ressaltar que mesmo a cortina de tecido
sendo relativamente eficiente na redução da temperatura interna, tanto da varanda quanto da sala, a presença
dos vidros móveis fechados elevaram a temperatura de todos os ambientes em relação a temperatura externa
registrada no período analisado.
A Figura 5 apresenta as médias horárias de temperatura de duas semanas de monitoramento da sala e
da varanda dos apartamentos das torres E e D considerando o padrão de fechamento. Observa-se que os
ambientes da Torre E tendem a acompanhar a sazonalidade da temperatura externa tanto quando as persianas
de vidro da varanda estavam abertas, quanto quando estavam fechadas. Entretanto, nota-se que quando os
vidros móveis estão abertos, a temperatura na varanda fica bem próxima a temperatura externa atingindo no
período da madrugada, entre 01 e 06 h as menores temperaturas médias, variando de 22 a 26°C, o que não
acontece com a sala de estar, que mantém a sua temperatura entre 28 e 30°C para o mesmo período. Tal fato
pode estar associado a porta de vidro que separa o ambiente da varanda da sala de estar e que fica a maior
parte do tempo fechada devido à poeira local, o que faz com que este ambiente não usufrua das vantagens da
ventilação proporcionada pelas aberturas da varanda, além da retenção do calor pelo material utilizado no
fechamento da porta. As temperaturas vão aumentando no período da manhã, em torno das 08 h
principalmente pela orientação nordeste da varanda, atingindo os maiores valores médios de 30 a 33,7°C em
torno de 12 h.
Ainda na Torre E, observa-se que quando os vidros móveis estão fechados, a média horária da sala de
27,5 a 30,3°C possui um comportamento similar à média de quando os vidros estão abertos, presumindo
assim que mesmo com os benefícios da ventilação natural, o fato da maior parte das pessoas manterem essa
porta de divisa fechada devido a poeira local, faz com que o ambiente da sala não usufrua significativamente
dessa estratégia de condicionamento térmico passivo. Destaca-se a temperatura média registrada na varanda
durante o período em que as aberturas estavam fechadas, chegando a picos médios horários entre 32,3 a 39,1
°C no período das 8 h, resultado bem acima da faixa de conforto recomendada pela ASHRAE 55 (2013) cujo
valor máximo calculado foi de 28,84 °C.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5 – Médias horárias de temperatura nas salas e varandas da Torre E e da Torre D considerando o período de duas semanas
para cada padrão de abertura.

Analisando a média horária dos mesmos períodos para a Torre D, observa-se que a sala e a varanda
apresentam comportamentos similares entre si, apresentando os menores valores também no período da
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madrugada chegando a um mínimo de 26,5 °C às 06 h. Esse valor, em comparação com a média do mesmo
período para o monitoramento os vidros móveis abertos da Torre E – que chega a um mínimo de 22°C –,
mostra a capacidade de retenção do calor pelo vidro elevando a temperatura em até 4,5°C no período
noturno. Essa circunstância indica a adequação do uso de fechamentos em vidro em lugares de clima frio em
que há a necessidade de geração de calor, principalmente no período noturno. Os máximos valores médios
horários encontrados na Torre D são no período da tarde a partir das 13 h atingindo o maior pico registrado
de 31,5 °C às 17 h. Tal fato pode ser atribuído a orientação predominantemente noroeste do apartamento.
Entretanto, mesmo com essa orientação mais desfavorável em relação a da Torre E, o fato de possuir cortinas
de tecido na varanda faz com que esse valor máximo médio horário encontrado ainda seja menor do que os
máximos valores encontrados na Torre E. Nota-se também que a presença da cortina altera o microclima
local tanto da sala quanto da varanda da Torre D, o que faz com que as temperaturas médias horárias internas
não acompanhem rigorosamente a variação das temperaturas médias horárias externas.
A Figura 6 apresenta as médias horárias de umidade relativa do ar nas duas semanas de
monitoramento da sala e da varanda dos apartamentos das torres E e D considerando o padrão de
fechamento. Observa-se que a cidade de Vitória apresenta taxas altas de umidade relativa do ar chegando a
atingir no meio externo valores médios superiores a 90% no período noturno. Observando os resultados
encontrados das médias horárias da umidade relativa do ar para o período monitorado e conforme padrão de
abertura do fechamento em vidro, tem-se que na Torre E a umidade relativa do ar registrada na varanda fica
bem próxima à umidade relativa registrada externamente, variando de 74,9 a 79% durante a madrugada,
sendo seus mínimos valores médios encontrados de 49 a 58,5% às 12 h. Entretanto, quando os vidros móveis
estavam fechados a umidade relativa da varanda sofreu menor amplitude de variação seguindo bem próximo
aos valores registrados na sala. Essa mesma tendência foi observada nos monitoramentos da Torre D, uma
vez que também se tratam de medições com as aberturas da varanda fechadas.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 6 – Médias horárias de umidade relativa nas salas e varandas da Torre E e da Torre D considerando um período de duas
semanas para cada padrão de abertura.

5. CONCLUSÕES
O presente trabalho investigou a interferência no conforto térmico da prática do fechamento das
aberturas das varandas, com vidros móveis, em dois apartamentos na cidade de Vitória (ES). A região urbana
capixaba é constantemente atingida por partículas em suspensão oriundas principalmente das atividades
industriais de duas siderúrgicas de grande porte instaladas em suas proximidades. Tal condição, associada à
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poluição atmosférica inerente às vias de grande fluxo de veículos automotores são incentivadores para o
fechamento das varandas. Entretanto, verifica-se claramente através dos resultados obtidos que o ato de
fechar as aberturas das varandas dos edifícios residenciais com vidros móveis, altera significativamente a
condição dos ambientes monitorados. Isso pode ser evidenciado pelo fato de que quando os vidros estão
abertos, a temperatura interna da varanda se aproxima da temperatura externa, garantindo maior quantidade
de horas dentro da zona de conforto indicada, o que reforça a importância da ventilação natural como
estratégia de condicionamento térmico passivo para climas tropicais quentes e úmidos.
Devido ao incômodo urbano, é frequente que os usuários mantenham os vidros móveis das varandas
fechados, o que faz com que o calor retido no ambiente durante o dia decresça a umidade relativa do ar e
aumente significativamente a temperatura. A média diária de temperatura no período monitorado foi elevada
em até 3,83°C em relação a temperatura média diária registrada externamente no monitoramento da varanda
sem proteção interna, atingindo a máxima média horária de 39,1°C, bem acima da zona de conforto
recomendada. Os menores valores são registrados para todos os casos no período da madrugada de 01 a 06 h
sendo que para o apartamento predominantemente a nordeste os maiores valores médios horários de
temperatura foram no período na manhã às 12 h e para o apartamento predominantemente a noroeste os
maiores valores médios horários de temperatura foram registrados no período da tarde, às 17 h. Outro fato
interessante é o uso de proteções internas, tais como cortinas black out no auxílio à redução da temperatura
dos ambientes, entretanto é importante enfatizar que a ação de abrir os vidros móveis se mostra ainda mais
eficaz, considerando que as cortinas não impedem a entrada do calor, proporcionando a reflexão de somente
parte da radiação direta. Observou-se um comportamento similar entre as salas de estar dos apartamentos
analisados, tanto nos períodos de monitoramento em que as aberturas das varandas estavam abertas quanto
quando estavam fechadas, registrando temperaturas superiores às externas. Isso se deu, provavelmente,
devido à porta de vidro que divide a sala da varanda permanecer a maior parte do tempo fechada, o que
mostra que de modo geral as edificações residenciais atuais não estão apresentando envoltórias eficientes no
que diz respeito ao conforto e eficiência energética, sendo necessárias a promoção de soluções arquitetônicas
mais adaptadas ao clima local, priorizando o sombreamento e a ventilação natural dos ambientes.
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RESUMO

Interações ser humano/ambiente construído são mediadas por estímulos fisiológicos e psicológicos, que podem
interferir na percepção de variáveis de conforto ambiental. A pesquisa, resultado parcial de tese de doutorado,
objetivou explorar relações entre características de iluminação de ambientes construídos e possíveis impactos em seres
humanos quanto à percepção de luz e de conforto térmico. Avaliou-se a influência de diferentes configurações de
iluminação ambiente (fonte de luz, orientação cardeal, estação do ano), e qual o grau de correlação estatística entre
suas características intrínsecas com variáveis subjetivas de percepção térmica e de iluminação em indivíduos, por
meio da realização de testes em câmara climática giratória, com programação/monitoramento de variáveis ambientais,
de propriedade do Karlsruher Institut für Technologie (KIT), localizada em Karlsruhe, Alemanha (49°N, 8,5°E). A
amostra (n=16), remunerada, foi composta por estudantes alemães, homens. Sob temperatura controlada (PMV aprox.
±0,5), a amostra permaneceu em ambientes preparados à maneira de escritórios no interior da câmara ao longo de 5
horas (08h00 às 13h00 – horário local) durante três dias, por três estações do ano, totalizando nove dias de coleta de
dados por participante. Variáveis objetivas foram levantadas por espectroradiômetros posicionados sobre o plano de
trabalho (h=0,75m) e confortímetros. A percepção subjetiva das características de iluminação e de conforto térmico
foram levantadas por questionários com alternativas em escala Likert (sete pontos), preenchidos às 12h30. Analisouse estatisticamente (Spearman, rs) os dados objetivos e subjetivos obtidos, a saber: iluminância (E - lux), temperatura
de cor aparente (TCC - K),comprimento de onda dominante (DWl - nm) e a métrica circadiana acv (fator de ação
circadiano), e o voto médio predito (PMV) para a amostra total, e para o grupo dos indivíduos com cronotipo normal.
Palavras-chave: iluminação natural, câmara climática, cronobiologia, percepção da luz, conforto térmico

ABSTRACT

Interactions between human beings and the built environment are mediated by physiological and psychological
stimuli, which may interfere in the perception of indoor comfort variables. The study, with partial result of a doctoral
thesis, aims to explore the relationship between lighting characteristics of built environments and possible impacts on
humans as regards lighting perception and thermal comfort. The influence of different lighting configurations (light
source, glazed façade orientation, season of the year), and statistical correlation between their intrinsic characteristics
with subjective thermal and visual perception in individuals by means of tests in a climate chamber which sits on top
of a rotating platform with monitoring of environmental variables, developed by the Karlsruher Institut für
Technologie (KIT), located in Karlsruhe, Germany. The sample (n = 16) is composed of German male students.
Under controlled thermal conditions (PMV approx. ± 0.5) participants remained in two office-like environments
over five hours (08h00 to 13h00 - local time) three days in a row, for three seasons of the year, totaling nine days of
data collection per participant. Objective variables were measured by spectradiometers positioned at desk height (h =
0.75m) and comfortmeters. Subjective perception of lighting characteristics and thermal comfort were assessed by
questionnaires with Likert scale alternatives (seven points), administered online at 12h30. Objective and subjective
data were analyzed statistically (Spearman, rs), generating a preliminary model of correlations between light
perception, thermal comfort and objective variables, including: illuminance (E - lux), color correlated temperature
(TCC - K), dominant wavelength (DWl - nm ), circadian metrics (acv –circadian action factor), and predicted mean
vote PMV for the total sample, and for the group of subjects with normal chronotype.
Keywords: daylight, climate chamber, light perception, thermal comfort.
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1. INTRODUÇÃO
A importância das condições de iluminação de um ambiente na obtenção de conforto visual durante a
execução de tarefas como escrever, ler e trabalhar em computadores é reconhecida e amplamente registrada
há algumas décadas (PHILLIPS, 2004; BOUBEKRI, 2008; SILVESTER; KONSTANTINOU, 2010).
Entretanto, estudos recentes (KULVE et al., 2016) mostram a influência da luz também em respostas nãovisuais, mediadas pelo principal órgão do sistema visual, os olhos. Dependendo da intensidade e da
composição espectral da luz, esta pode ter impactos em aspectos como o ciclo sono-vigília (CAJOCHEN,
2007), estados de humor (HUBALEK; BRINK; SCHIERZ, 2010), saúde física e mental (GALASIU;
VEITCH, 2006; EAGLES, 2009; KARATSOREOS, 2012), entre outros. Entretanto, o estudo foca nos
impactos de diferentes configurações oriundas de fontes de luz diversas na percepção de luz e na sensação
térmica de humanos.
Kulve et al. (2016) corroboram esta possibilidade; afirmam que a luz também é capaz de suscitar
respostas fisiológicas não diretamente ligadas somente à percepção visual. Apresentam revisão bibliográfica
com um limitado conjunto de pesquisas que relacionam a intensidade e a cor da luz com a termorregulação.
Além disso, existe o efeito psicológico baseado na ligação entre a cor (tom) e a intensidade da luz e como
estes aspectos podem estar associados à sensação de calor ou frio. Desta forma, as interrelações entre
informação visual e termofisiológica ainda não são claramente compreendidas.

2. OBJETIVO
Neste contexto, objetivou-se levantar, descrever e correlacionar estatisticamente variáveis objetivas de
diferentes condições de iluminação com variáveis subjetivas de percepção térmica e de iluminação de
indivíduos em ambientes-teste de uma câmara climática giratória.

3. MÉTODO
As etapas de realização da pesquisa apoiaram-se nos seguintes procedimentos: (a) definição das
configurações dos ambientes-teste e protocolos aplicados aos participantes; (b) definição das variáveis
objetivas monitoradas e equipamentos utilizados; (c) caracterização da amostra, definição das variáveis
subjetivas avaliadas e ferramentas de mensuração; (d) apresentação e discussão dos resultados.

3.1. Caracterização dos ambientes-teste e configurações gerais
3.1.1 Câmara Climática LOBSTER
Realizaram-se os testes no LOBSTER (Laboratory for Occupant Behaviour, Satisfaction, Thermal
Comfort and Environmental Research), propriedade do Karlsruher Institut für Technologie, localizado em
Karlsruhe, Alemanha (49°N, 8,5°L). Desenvolvido pelo Fachgebiet Bauphysik & Technischer Ausbau
(fbta/KIT), LOBSTER é composto por dois ambientes de 24m² cada, configurados como escritórios. Nestes,
variáveis ambientais podem ser monitoradas e/ou controladas. Além disso, variáveis climáticas são
continuamente registradas por uma estação meteorológica localizada na cobertura da câmara. Cada
ambiente-teste possui uma fachada envidraçada, com wwr=70%, as quais possuem painel triplo (Visible
Light Transmittance – VLT) de VLT 70 nas janelas operáveis, e VLT 72 para as partes fixas. O conjunto
pode ser orientado para diversas posições cardeais, graças ao sistema giratório onde a câmara se apoia,
possibilitando giros de até 355°. Maiores detalhes em Schweiker et al. (2014). A Figura 1 (A) e (B)
apresentam a planta humanizada e a vista geral da câmara com a fachada envidraçada.

3.1.2 Configurações adotadas para os ambientes-teste
Realizaram-se três sessões de testes (inverno, primavera e verão de 2015), de 12 dias cada, totalizando 36
dias. Diferentes configurações foram testadas: (1) orientação da fachada com janela para S/SO (200°/255°
orientação equatorial1) ou N/NO (335° - orientação não equatorial); (2) persiana externa (aberta ou fechada) e (3)
fonte de luz (natural ou artificial indireta). Adicionalmente, registraram-se as condições climáticas diárias. As
orientações de fachada foram definidas após realização de simulações computacionais de iluminação natural
(WEISS; KRÜGER; TAMURA, 2015), as quais identificaram as orientações que apresentariam máxima

Adota-se a referência da linha do equador para definir a fachada mais insolada. Desta forma, uma orientação equatorial no
hemisfério norte seria tipicamente voltada para o sul, o inverso se aplicando ao hemisfério sul.
1
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diferenciação entre possibilidades de acesso à luz natural, porém sem ofuscamento direto no campo de trabalho. A
Tabela 1 apresenta as configurações adotadas para os dias com iluminação natural.
Tabela 1 – Orientação da fachada envidraçada e condições climáticas observadas nos dias de teste com iluminação natural, para
inverno, primavera e verão
Inverno
Dia

01

03

05

06

07

08

10

11

Orientação
Condições
Climáticas

Equatorial

Não equat.

Não equat.

Equatorial

Equatorial

Não equat.

Não equat.

Não equat.

Ensolarado

Nublado

Nublado

Nublado

Ensolarado

Nublado

Ensolarado

Nublado

Primavera

Dia

13

15

16

17

19

20

23

24

Orientação
Condições
Climáticas

Equatorial
Predom.
Ensolarado

Não equat.

Não equat.

Equatorial

Equatorial

Não equat.

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Não equat.
Parcialmente
ensolarado

Equatorial
Parcialmente
ensolarado

Dia

26

27

28

30

31

33

34

35

Orientação
Conditions
Condições
Climáticas

Equatorial
Parcialmente
ensolarado

Não equat.

Não equat.

Equatorial

Equatorial

Não equat.

Não equat.

Equatorial

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Nublado

Nublado

Ensolarado

Verão

Já a iluminação para os dias de testes
B
A
com fonte de luz artificial foi obtida com o
uso de quatro lâmpadas fluorescentes
OSRAM L40 W 765 (TCC=6500K e
IRC=≥70), índices classificados como
satisfatórios para atividades gerais de
escritório, conforme norma DIN 6169-2
(1976-2002).
As
luminárias
foram
direcionadas para o teto, resultando em luz
difusa no plano de trabalho. A Figura 2
ilustra a configuração do ambiente-teste
juntamente com o posicionamento dos Figura 1 – (A) planta LOBSTER; (B) vista geral com fachada envidraçada
participantes junto aos postos de trabalho
para (A) configuração para a condição de
B
A
iluminação natural e (B) situação com luz
artificial.

3.1.3

Configurações adotadas para a
amostra

Cada ambiente-teste recebeu simultaneamente
dois indivíduos, que permaneceram em seu
interior por cinco horas (8h00 – 13h00, horário
local), três dias a cada estação. Todos utilizaram
Figura 2 – (A) Janelas fechadas, iluminação artificial e persiana externa
vestimenta padrão, (jeans, camiseta manga
abaixada; (B) Janelas fechadas, iluminação natural e persiana externa
curta e tênis), minimizando possíveis variações
recolhida
térmicas. Durante o período de experimento,
controlou-se a ingestão de alimentos; substâncias com potencial influência no bem estar (como cafeína ou glicose)
foram significativamente reduzidas. Disponibilizaram-se alimentos neutros (água desgaseificada, torradas,
bolachas de maisena e frutas como pera e maçã). Vetaram-se alterações nas configurações pré-definidas no
ambiente, como abertura de janelas, acionamento de ventiladores, ou movimentação das persianas externas. Além
disso, orientou-se os participantes a não utilizar notebooks, smartphones ou quaisquer equipamentos que
emitissem luz, e pudessem alterar as configurações de iluminação pré-estabelecidas. Pelo mesmo motivo,
uniformizaram-se as configurações de brilho dos monitores. Na necessidade de ausentar-se dos ambientes-teste,
(utilização do toalete fora da câmara), era solicitada a utilização de óculos escuros com proteção UV (fornecido),
para minimizar variações de intensidade e fonte luminosa.
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3.2. Descrição das variáveis ambientais monitoradas e equipamentos utilizados
3.2.1 Variáveis de iluminação e temperatura: iluminância, temperatura de cor, comprimento de
onda dominante, fator de ação circadiano e PMV
Iluminância (E): dado em lux, é o fluxo luminoso (φ) incidente numa superfície por unidade de área
(m²). Como o fluxo luminoso não é distribuído uniformemente, E não será a mesma em todos os pontos de um
ambiente, assim utiliza-se frequentemente a Eméd (ELETROBRÁS/PROCEL, 2011). Adotou-se o valor mínimo
de 500 lux como referência, conforme indicado para escritórios pela norma alemã DIN 5034 (1997).
Temperatura correlata de cor (TCC): expressa em Kelvin (K). Indica a aparência de cor da luz
emitida por uma fonte luminosa. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade de cor da
luz (ELETROBRÁS/PROCEL, 2011).
Comprimento de onda dominante (DWl): dado em nanômetros (nm), informa qual o espectro
eletromagnético predominante da luz, e portanto qual sua cor. A luz visível abrange a região entre 380 nm
(violeta) até 770 nm (vermelho). (ELETROBRÁS/PROCEL, 2011).
Fator de ação circadiano (acv): proposto pela DIN (DIN V5031-5100, 2009), possibilita a
determinação do efeito circadiano de diferentes fontes de luz em humanos (DIETRICH; BIESKE, 2004), ou
qual a capacidade de uma fonte de luz em influenciar a regulação de funções circadianas como ciclos sonovigília, produção hormonal, temperatura corporal, entre outros (HRASKA, 2015). Valores maiores indicam
maior efetividade, juntamente com fatores como (a) intensidade da iluminância que incide diretamente nos
olhos; (b) espectro de cor da luz; (c) direção da luz e (d) dinamismo desta (HRASKA, 2015). O valor de acv é
dado pela equação 1.

Equação [1]
Onde:
Xλ (λ) = distribuição spectral da radiação;
C (λ) = espectro de ação para a regulação da melatonina
λ1, λ2 = comprimento de onda limite para ação do espectro;
Xλ (λ) = distribuição spectral da radiação;
Xλ (λ) = distribuição spectral da luz;
V(λ) = eficiência luminosa espectral para a visão fotóptica.
Gall et al. (2004) demonstram que o acv possui correlação direta com o CCT, sendo que o R² para as duas
variáveis é da ordem de 0,9744. Isto equivale a afirmar que, quanto mais “fria” a temperatura aparente da
luz, maior sua efetividade circadiana.
PMV (Voto médio predito): proposto por Fanger (1973), prediz a média das avaliações subjetivas
quanto ao conforto térmico de pessoas em um ambiente. Estrutura-se em uma escala de sensação térmica de
sete pontos que varia de -3 (frio) a +3 (quente) sendo 0 a sensação de termicamente neutro.

3.2.2 Condições de iluminação na superfície de trabalho
No monitoramento das variáveis objetivas de iluminação, (iluminância (E - lux), temp. de cor (TCC - K), comp. de
onda dominante (DWl - nm) e o fator de ação circadiano (acv)), utilizaram-se dois espectroradiômetros JETI modelo
Specbos 1201 (Figura 3A), um em cada ambiente-teste. Os equipamentos foram posicionados na superfície de
trabalho (mesas dos participantes, h=0,75m). A frequência de coleta de dados foi configurada para cinco minutos.
Entretanto, dado o processo de integração realizado pelo equipamento, este intervalo de tempo mostrou-se variável,
oscilando entre cinco a sete min. Por esta inconstância de registro, posteriormente realizou-se uma interpolação, de
forma a obter valores com a frequência de 1/60seg, que foram utilizados nesta pesquisa. As Figuras 4, 5, 6 e 7
apresentam a média dos resultados das variáveis objetivas relacionadas à iluminação registradas pelo
espectroradiômetro para os dois ambientes-teste, para as três condições de iluminação avaliadas: luz natural para
fachada equatorial, não equatorial e luz artificial.
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São também indicados os valores destas variáveis para o horário das 12h30, horário de preenchimento dos
questionários de percepção da iluminação no ambiente.
Os resultados das variáveis objetivas de iluminação
registradas para as três configurações adotadas mostraram
alinhamento à literatura correlata. Valores maiores de Eméd.
foram registrados para a fachada equatorial. Quanto à
iluminação necessária para a execução de tarefas visuais,
pode-se afirmar que os ambientes-teste mantiveram-se
predominantemente na faixa de conforto (>500lux), à
exceção de períodos ao longo dos dias de inverno, quando o
alvorecer ocorria após o início dos testes (08h00). Para
situação de iluminação artificial, o valor permaneceu estável
na faixa de 1500 lux.

A

B

Figura 3 – (A) Espectroradiômetro JETI modelo specbos; (B)

1201Confortímetro AHLBORN modelo ALMEMO 2690
Quanto à TCC, os dias com iluminação natural
sempre registraram valores na faixa de >6000K,
correspondente à cor fria (azul). Já os dias de iluminação artificial registraram valores na faixa 5200-5800K,
correspondente à cor branca. Os valores de DWl acompanham esta característica; testes com iluminação natural
concentraram valores entre 498 nm (fachada equatorial) e 491 nm (não equatorial), correspondentes ao
comprimento de onda eletromagnético azul, mais adequado à ativação de funções circadianas (THORNE et al.,
2009). Para iluminação artificial, a faixa manteve-se em 577 nm (amarelo).

O acv manteve-se maior em dias de iluminação natural, e menor em dias de iluminação artificial.
Verificou-se discreto aumento do fator para a fachada não equatorial; este fato deveu-se à presença de maior
provisão de céu desobstruído, posteriormente identificado para esta orientação cardeal.

Figura 4 – Iluminância média (Eméd. - lux) dos dois escritórios
teste registrados ao longo dos dias de teste, para as três estações,
para dias com: (A) ilum. natural, orientação equatorial; (B) ilum.
natural, orientação não equatorial e (C) ilum. artificial, e
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Figura 5 – Temp. de cor média (TCC méd. - K) dos dois
escritórios teste registrados ao longo dos dias de teste, para as
três estações, para dias com: (A) ilum. natural, orientação
equatorial; (B) ilum. natural, orientação não equatorial e (C)

5

indicação do valor de Eméd. às 12h30.

ilum. artificial, e indicação do valor de TCC méd. às 12h30.

Figura 6 – Comp. de onda média (DWl méd. - nm) dos dois
escritórios teste registrados ao longo dos dias de teste, para as
três estações, para dias com: (A) ilum. natural, orientação
equatorial; (B) ilum. natural, orientação não equatorial e (C)
ilum. artificial, e indicação do valor de DWl méd. às 12h30.

Figura 7 – Fator de ação circadiano (acv méd.) dos dois
escritórios teste registrados ao longo dos dias de teste, para as
três estações, para dias com: (A) ilum. natural, orientação
equatorial; (B) ilum. natural, orientação não equatorial e (C)
ilum. artificial, e indicação do valor de acv méd. às 12h30.

3.2.3 Condições de temperatura no interior dos ambientes-teste
Para se excluir o efeito de variações térmicas, as condições ambientais dos ambientes-teste foram
programadas e continuamente monitoradas. Para isso, utilizou-se um confortímetro ALMEMO 2690 (Figura
3B), que registrou a intervalos de 10 segundos dados dos ambientes-teste como temperatura do ar (Ta - °C),
temperatura do globo (Tg - °C), umidade relativa (RH - %) e velocidade do ar (var – m/s).
A análise destes dados possibilitou a verificação de que os indivíduos foram expostos a condições
térmicas estáveis no interior da câmara ao longo das cinco horas de duração de cada sessão de testes, com uma
fase de discreto aquecimento na primeira hora, porém sem alterações significativas no voto médio predito
(PMV) ao longo das quatro horas restantes. A Figura 8 apresenta os valores máximos, médios e mínimos, o
desvio padrão bem como a média do PMV para os dois ambientes-teste registrados ao longo dos dias de testes.
Em destaque, também é indicado o valor médio do PMV às 12h30, horário de preenchimento dos questionários
subjetivos de percepção de iluminação e conforto térmico. Nesse horário, o valor médio de PMV sempre esteve
próximo à condição térmica de neutralidade (PMV=0), entre aproximadamente -0,2 a +0,3.
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Figura 8 - Valores médios de PMV registrados nos dois ambientes-testes ao longo de cada dia, e às 12h30, horário de preenchimento
dos questionários de avaliação subjetiva

Observa-se que a maioria dos valores às 12h30 (80% das situações) permaneceu entre -0,2<PMV<+0,2,
sendo o ambiente térmico categorizado segundo a norma EN ISO 7730 (2005) como “Classe A”. Nas demais
situações, os participantes mantiveram-se na faixa de -0,5<PMV<+0,5, classificada pela mesma norma como
“Classe B”, ambas categorias de conforto térmico consideradas satisfatórias.

3.3 Caracterização da amostra, variáveis subjetivas monitoradas e instrumentos de coleta
A amostra foi composta por 16 indivíduos, estudantes alemães, homens, selecionados arbitrariamente.
Codificados de 1 a 16, possuem: altura 1,80m ( =0,06); massa corpórea 80 kg ( =8,9) e idade 24,9 anos ( =3,6).
Todos assinaram um termo de livre consentimento antes do início dos testes, e foram informados sobre todos os
procedimentos adotados, sobre o direito de interromperem a participação a qualquer momento e sobre a garantia
de confidencialidade dos dados coletados. A pesquisa foi devidamente aprovada pelo Comitê de Ética do KIT.
Para a caracterização geral dos indivíduos, aplicaram-se anteriormente ao início dos testes e durante o
primeiro dia de experimento uma série de questionários. Os critérios para a seleção dos questionários de avaliação
foram: (1) serem traduzidos e validados para o alemão; (2) serem autoaplicáveis; (3) produzirem escores de
classificação, dispensando acompanhamento direto de psicólogo na aplicação e avaliação dos resultados. As
variáveis subjetivas avaliadas relacionam-se às condições de sono (cronotipo, sonolência diurna e qualidade do
sono), bem-estar (ansiedade, estresse), suscetibilidade a desordens afetivas sazonais e avaliação do ambiente. O
preenchimento dos questionários foi online, em plataforma web desenvolvida para este fim. Dado o escopo do
trabalho, são aqui discutidas somente as avaliações do Cronotipo (realizada anteriormente ao início dos testes), a
Avaliação da Situação de Luz e a de Desempenho e Percepção Térmica, ambas realizadas todos os dias, às 12h30,
horário em que os indivíduos já estavam aclimatados às condições ambientais pré-configuradas para o dia.
Para a realização do teste, os dados foram agrupados em três grandes categorias quanto ao tipo de
iluminação (natural, fachada equatorial; natural, fachada não equatorial, e artificial). Dentro de cada categoria,
testaram-se os dados isolados por estações (inverno, primavera e verão) e todas estas agrupadas. Estes testes
foram realizados duas vezes: para a amostra total (n=16) e somente para os indivíduos classificados com o
cronotipo indiferente (n=11).

3.3.1 Cronotipo
Ritmos de atividade-descanso variam entre indivíduos. Alguns preferem atividades matutinas, tendo
facilidade em madrugar; outros são mais ativos à tarde e à noite (LEHNKERING; SIEGMUND, 2007). À
característica do indivíduo de apresentar períodos de maior e menor atividade em horários específicos dá-se o
nome de cronotipo. Horne e Östberg (1975) desenvolveram o Questionário de Identificação de Matutinos e
Vespertinos (MEQ) (ou Morningness-eveningness questionnaire), questionário aceito como o método mais fácil
de determinar as preferências individuais relacionadas aos períodos de sono e vigília (LEHNKERING;
SIEGMUND, 2007). O instrumento classifica indivíduos em três cronotipos: vespertino, matutino (extremo e
moderado) e indiferente. Quanto à avaliação do cronotipo da amostra, cinco foram classificados como
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moderadamente vespertinos e os demais como indiferentes. Para a análise correlacional, a amostra foi separada
em dois grupos: indiferentes (n=11) e moderadamente vespertinos (n=5), visto que esta diferenciação pode
influenciar na fisiologia térmica de indivíduos, e consequentemente na percepção térmica (KULVE et al., 2016).

3.3.2 Percepção da iluminação do ambiente
A percepção do ambiente em função das condições de iluminação foi quantificada com o uso de
questionário elaborado com base no EFI – Questionário para Avaliação de Situações de Luz (Deutsche
Lichttechnische Gesellschaft e.V., Expertenforum Innenbeleuchtung EFI). Este contém nove questões relativas
à percepção do ambiente; a pontuação é atribuída pelo indivíduo conforme escala Likert numérica de sete
pontos, cujos valores semânticos variam conforme a pergunta. O questionário levanta o grau de satisfação com
variáveis como claridade, distribuição da luz e ofuscamento. No artigo, apenas o quesito percepção da
iluminação ambiente foi analisado, conforme as duas questões e opções de resposta apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3 – Questões para avaliação da percepção da iluminação do ambiente e alternativas da escala Likert de sete pontos

-3
Muito escuro

Questão 4: Como você percebe a iluminação neste momento em seu local de trabalho?
Questão 6: Como você percebe a iluminação neste momento na sala como um todo?
-2
-1
0
1
2
3
Escuro
Pouco escuro Nem escuro, nem claro Pouco claro
Claro
Muito claro

Nula
Não sei dizer

3.3.3 Percepção Térmica
A percepção térmica dos indivíduos foi registrada por meio da aplicação do questionário de Percepção e
preferência térmica, baseado na Norma ISO 10551 (1995). Composto por oito questões, também contém sete opções
de resposta organizadas em uma escala do tipo Likert. Para o trabalho, somente o quesito percepção da temperatura
ambiente foi avaliado, utilizando-se as duas questões e opções de resposta apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4 – Questões para avaliação da percepção térmica e alternativas da escala Likert de sete pontos

-3
Muito frio

Questão 1: Como você se sente no momento em relação à temperatura no seu local de trabalho?
Questão 2: Como você se sente no momento em relação à temperatura da sala?
-2
-1
0
1
2
3
Frio
Um pouco frio
Neutro
Um pouco quente
Quente
Muito quente

Nula
Não sei dizer

4. RESULTADOS
Dada a natureza predominantemente não paramétrica dos dados avaliados, verificada
preliminarmente com a aplicação do teste de Shapiro-Wilk (LEOTTI; BIRCK; RIBOLDI, 2005), optou-se
pela realização do cruzamento de dados objetivos (dados de iluminação) e subjetivos (percepção da
iluminação e térmica) por meio da aplicação do teste de correlação de Spearman (rs), no software SPSS
Statistics® 22 da IBM. As correlações significativas entre variáveis objetivas e subjetivas no nível 0,01(**) e
0,05(*) encontradas para os dois grupos foram posteriormente tabuladas e são apresentadas respectivamente
nas Tabelas 5 e 6.
Tabela 5 – Correlações Spearman (r s) entre variáveis objetivas e subjetivas identificadas para a amostra total (n=16)
AMOSTRA TOTAL - TODOS CRONOTIPOS (n=16)
COND. ILUM. ESTAÇÃO VAR. OBJETIVA
VARIÁVEL SUBJETIVA
Spearman (rs)
Artificial
Primavera
acv
Q1: Percepção temp. local trabalho -,498(*)
TCC (K)
Q1: Percepção temp. local trabalho -,376(**)
Não equatorial Todas
DWl (nm)
Q1: Percepção temp. local trabalho ,357(*)
acv
Q1: Percepção temp. local trabalho -,381(**)
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). * A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

Na amostra total, que contemplou dados de todos os tipos de cronotipo (n=16), observou-se a inexistência
de correlações significativas tanto para a fachada equatorial, quanto para o período de verão, ambas situações mais
propícias para a obtenção de maior insolação. Somente dois grupos de tipo de iluminação apresentaram resultados
de interesse, iluminação artificial e de fachada não equatorial. Para o primeiro grupo, com relação aos aspectos
analisados, observou-se a correlação -,498(*) entre percepção da temperatura no local de trabalho e o acv. Deve-se,
porém, ressaltar que as condições físicas de iluminação artificial pouco se alteraram durante o período de
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exposição, o que possivelmente gerou menos discrepâncias nas respostas e, portanto, correlações
potencialmente mais fortes.
Correlações relativamente mais fracas foram obtidas para iluminação com fachada não equatorial.
Somente o grupo com todas as estações apresentou correlações, ainda assim pouco significativas (<,5).
Todas elas relacionam a percepção da temperatura no local de trabalho com variáveis objetivas da
iluminação: TCC (K) (-,376(**)); DWl (nm) (,357(*)) e acv (-,381(**)).
Quanto à amostra com o cronotipo normal (n=11), também se observou a inexistência de correlações
significativas para a fachada equatorial (Tabela 6), no período de inverno. Para este caso, a variável subjetiva
“percepção da temperatura no local de trabalho” correlacionou-se sucessivamente com TCC, DWl e acv, tendo
para todas as situações o valor de 0,686(*). O segundo grupo de correlações para esta condição de iluminação
ocorreu para a somatória de todas as estações. Nesse caso, a mesma variável subjetiva percepção da
temperatura no local de trabalho correlacionou-se com TCC (-,465(**)), DWl (,452(**)) e acv (-,472(**)).
Tabela 6 – Correlações Spearman (r s) entre variáveis objetivas e subjetivas identificadas para a amostra cronotipo normal (n=11)
CRONOTIPO NORMAL (INDIFERENTE (n=11))
COND. ILUM. ESTAÇÃO VAR. OBJETIVA
VAR. SUBJETIVA
Spearman (rs)
Artificial
Primavera
acv
Q1: Percepção temp. local trabalho -,498(*)
TCC (K)
Q1: Percepção temp. local trabalho -,465(**)
Todas
DWl (nm)
Q1: Percepção temp. local trabalho ,452(*)
acv
Q1: Percepção temp. local trabalho -,472(**)
Não equatorial
TCC (K)
Q1: Percepção temp. local trabalho -,686(*)
Inverno
DWl (nm)
Q1: Percepção temp. local trabalho ,686(*)
acv
Q1: Percepção temp. local trabalho -,686(*)
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). * A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

Quanto às correlações para a condição de iluminação artificial, a métrica acv continua sendo relevante,
porém, para o grupo de 11 participantes apenas para a primavera, com correlação inversa (-,498*) entre o valor
de acv e a percepção da temperatura no local de trabalho.

5. CONCLUSÕES
Destaca-se preliminarmente a inexistência de correlações entre variáveis objetivas e subjetivas para a
condição de iluminação de fachada equatorial, bem como para o período de verão. O fato parece conduzir para
a hipótese de que a disponibilidade de luz pode influenciar no grau de sensibilidade de indivíduos em relação à
mesma. Assim, em situações ou períodos com alta disponibilidade de iluminação (para ilustrar, o nascer e o pôr
do sol no primeiro dia de teste de verão (23/junho) ocorreram às 5h22 e 21h34, respectivamente), a percepção
dos indivíduos quanto a pequenas variações das condições de iluminação e temperatura pode ser sensivelmente
reduzida.
Dada a latitude onde se localiza a câmara climática, o início dos testes (8h00) durante o período de
inverno ocorria antes do amanhecer. Nesta situação, no primeiro dia de testes durante o inverno (13/janeiro), o
nascer e o pôr do sol ocorreram respectivamente às 08h16 e 16h53. Assim, os indivíduos da amostra
permaneceram sob condições de menor disponibilidade de luz, o que aparentemente poderia os tornar mais
suscetíveis a pequenas variações da mesma, fazendo com que qualquer alteração fosse mais rapidamente e
facilmente apreendida. No estudo em questão, esta maior sensibilidade se fez notar exclusivamente na
percepção da temperatura, tanto do posto de trabalho, quanto do ambiente como um todo, para os dois grupos
(cronotipo normal e alterado).
Para situações com iluminação não equatorial, as variáveis subjetivas de percepção térmica correlacionaramse diretamente com os valores de DWl, e inversamente com os valores de TCC e acv. A saber, quanto maior o valor
de DWl, mais “quente” o comprimento de onda dominante; quanto maior o valor de TCC, mais “fria” temperatura
de cor aparente, e consequentemente, menor o valor de acv, resultados todos compatíveis com a bibliografia
consultada (DIETRICH; BIESKE, 2004). Pontua-se, ainda, que embora esta tendência tenha sido mantida para os
dois grupos avaliados, os valores de correlação para a amostra total (n=16) mantiveram-se <0,5, enquanto que para a
amostra composta por sujeitos com o cronotipo normal, estes valores mantiveram-se >0,5.
Frente aos resultados obtidos, e a leitura da bibliografa consultada, frisa-se que o campo de estudo que
relaciona os efeitos da luz na sensação térmica e no conforto de indivíduos permanece em construção, não sendo
ainda possível inferir com alto grau de confiabilidade qualquer conclusão. A pesquisa, que apresenta como
principais limitações a amostra reduzida e sua seleção não probabilística, que impede a generalização dos
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resultados, e o corte transversal do teste realizado, busca apenas colaborar timidamente com a expansão deste
campo de conhecimento, apontando limitações e lacunas a serem ainda discutidas e futuramente preenchidas pela
comunidade científica.
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RESUMO

Na literatura sobre CFD (Computational Fluid Dynamics), é possível encontrar diversas pesquisas
internacionais sobre ventilação natural em meio urbano com uso de Dinâmica dos Fluidos Computacional.
Estes estudos versam sobre condições de ventilação em nível de pedestre, escoamento de vento com edifícios
em diferentes orientações, disposições, além dos parâmetros que são utilizados na modelagem CFD, como
dados de entrada, modelo de turbulência, convergência, dimensões de domínios e refinamento de malha. Na
literatura nacional, trabalha-se com a mesma técnica, e as pesquisas geralmente investigam escoamento de
vento ao redor dos edifícios, análise da ventilação através de prospecção de simulação de cenários
construtivos em áreas adensadas, relação entre verticalização e a interferência desta no vento. Como
propósito, este artigo tem o objetivo de destacar e comparar aspectos abordados nas pesquisas internacionais
e brasileiras sobre ventilação natural em meio urbano com uso do CFD. Como conclusão, as publicações
brasileiras trabalham na melhoria das suas simulações, na tentativa de reproduzir as diretrizes e os resultados
encontrados na literatura mundial, entretanto há um descompasso no que concerne à investigação de
parâmetros e aplicação de configurações computacionais em relação à produção internacional que precisam
ser aprimorados.
Palavras-chave: ventilação natural, espaço urbano, CFD.

ABSTRACT

In the literature on CFD (Computational Fluid Dynamics), it is possible to find several researches about
natural ventilation in urban environment using Computational Fluid Dynamics. These tests are about
pedestrian ventilation conditions, wind flow with buildings in different orientations, layout, as well as
parameters that are used in a CFD model, such as input data, turbulence model, convergence, dimensions of
Domains and mesh refinement. In the national literature, such as the research on the wind flow around
buildings, the analysis of ventilation through the exploration of simulation of constructive scenarios in
densified areas, the relationship between verticalization and the interference of this in the wind. How does
this article aim to unravel and compare. As a conclusion, as the Brazilian publications work on improving
their simulations, trying to reproduce as guidelines and the results found in the world literature, however
there is no research research and application of computational concepts in relation to international production
Be improved.
Keywords: natural ventilation, urban space, CFD.
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1. INTRODUÇÃO
O vento é considerado uma variável climática extremamente vulnerável a mudanças devido à movimentação
de massas de ar. Nos grandes centros urbanos, esta interferência é percebida mais claramente, devido às
construções e disposições das massas arquitetônicas (singularidade do local), rugosidade e porosidade,
advindas do desenho urbano e das edificações verticalizadas, aspectos climáticos, velocidade do vento, entre
outros (ROMERO, 2001; ASFOUR, 2010).
Dentre as ferramentas disponíveis para investigação do vento em ambientes urbanos, merece destaque
a técnica baseada na dinâmica dos fluidos computacional, também conhecida como CFD (Computational
Fluid Dynamics). Essa permite simular espaços urbanos, em substituição às maquetes físicas, através da
construção tridimensional do objeto a ser simulado. A partir desta etapa, são inseridas na modelagem
condições representativas do ambiente urbano como rugosidade, temperatura, perfis de vento, pressão etc.
Na literatura internacional, destacam-se os trabalhos de Blocken e Persoon (2009), Asfour (2010),
Reiter (2010), Cheung e Liu (2011), Blocken, Janssen e van Hooff (2012), Ramponi e Blocken (2012). Estes,
em sua maioria, trabalham com predição de ventilação natural urbana, através da técnica CFD. Em geral,
investigam condições de ventilação em nível de pedestre, escoamento de vento com edifícios em diferentes
orientações, disposições, além dos parâmetros utilizados na modelagem, como dados de entrada, modelo de
turbulência, convergência, rugosidade, dimensões de domínios e refinamento de malha.
No Brasil merece destaque o trabalho com CFD de Prata (2005), Leite (2008), Brandão (2009), Leite e
Frota (2011), Cóstola e Alucci (2011), que investigaram a ventilação natural em meio urbano, com estudos
versando sobre escoamento de vento ao redor dos edifícios, análise da ventilação através de prospecção de
simulação de cenários construtivos em áreas adensadas, relação entre verticalização e a interferência desta no
vento.
Nas simulações CFD, alguns parâmetros como refinamento de malha, modelo de turbulência e
condições de contorno precisam ser observados para que se possa ter resultados satisfatórios. A partir da
bibliografia levantada é possível comparar informações quanto aos parâmetros citados e as principais
semelhanças e diferenças encontradas nas publicações sobre o tema no mundo e no Brasil. Para responder a
estes questionamentos, o artigo traz um levantamento bibliográfico de pesquisas pertinentes, desenvolvidas
no mundo e no Brasil sobre aplicação do CFD na ventilação em meio urbano, com identificação dos
objetivos, métodos e conclusões alcançados. E, por fim, é realizada uma comparação dos aspectos abordados
nas pesquisas internacionais e brasileiras sobre CFD para ventilação natural em meio urbano.

2. OBJETIVO
Este artigo tem por objetivo apresentar uma análise comparativa entre pesquisas internacionais e brasileiras
sobre ventilação natural em meio urbano com uso de técnicas CFD, destacando e comparando os principais
objetivos, métodos e conclusões alcançados.

3. MÉTODO
Importantes pesquisas nacionais e internacionais envolvendo o uso de CFD foram realizadas como
alternativa de estudo e análise de escoamento de vento ao redor de edifícios (PRATA, 2005; CÓSTOLA,
2006; LEITE, 2008; BRANDÃO, 2009; ASFOUR, 2010; REITER, 2010; CÓSTOLA; ALUCCI, 2011;
CHEUNG; LIU, 2011; BLOCKEN; JANSSEN; VAN HOOFF, 2012; BLOCKEN, 2014). O uso de modelos
computacionais permite realizar análises qualitativa e quantitativa do escoamento do ar em meio urbano.
Além disso, por não necessitar de maquete física, realiza a simulação de diferentes projetos, o que
proporciona a análise de diversas etapas do projeto com custo e tempo reduzidos (PRATA, 2005).
Na seção a seguir, apresenta-se a compilação de estudos sobre escoamento de vento com aplicação de
CFD, levantando as diretrizes citadas acima e características como: principais objetivos das pesquisas;
principais aspectos metodológicos adotados; software utilizado para as simulações e principais conclusões
obtidas.

3.1. Estudo da ventilação urbana: o uso de técnicas CFD em outros países
No quadro a seguir, é apresentado um levantamento das publicações internacionais que utilizaram técnicas
CFD para investigação de escoamento de vento urbano. Os estudos, organizados por temas, são: incômodo e
conforto em nível de pedestre por escoamento de vento; investigação dos parâmetros computacionais
aplicados na modelagem CFD da ventilação urbana; implicações das disposições das edificações e
urbanização no escoamento do vento em ambientes internos e meio urbano.
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Quadro 1 - Compilação por tema de investigação sobre estudo da ventilação urbana com uso de técnicas CFD em outros países

TEMA: INCÔMODO E CONFORTO EM NÍVEL DE PEDESTRE POR ESCOAMENTO DE VENTO
Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Amsterdam/ Holanda – Blocken e Persoon (2009) - Fluent 6.3.

Conclui-se que a norma e a diretriz possuem
informações muito úteis para estudos de
conforto por vento. Entretanto, a precisão
desses estudos pode melhorar se os
comprimentos de rugosidade incorporados na
NPR 6097 forem colocados à disposição do
usuário para a construção de perfis de entrada
de CLA mais apropriados.

Objetivos
Avaliar o incômodo por ventilação no nível de pedestres, antes e depois da adição
de novos arranha-céus.

Metodologia

A validação CFD foi desempenhada pela comparação de médias de velocidade de vento simuladas no deck do
estádio com as coletadas in loco. Os autores modelaram a geometria do estádio em detalhes e priorizaram uma boa
qualidade da malha computacional. Foram realizadas especificações do comprimento de rugosidade aerodinâmica e
perfil de velocidade de entrada de ar na camada limite atmosférica (CLA).

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Amsterdam/ Holanda - Blocken, Janssen e van Hooff (2012) - Fluid 6.3.

Ao final, os resultados das simulações foram
comparados com medições de velocidade de
vento feitas in loco, encontrando uma
concordância entre os dados simulados e os
medidos.

Objetivos
Apresentar um quadro geral de simulações e decisões, para questões que envolvem
conforto e segurança dos pedestres, no que concerne ao vento, tendo como estudo
de caso Eindhoven University of Technology.

Metodologia

Neste trabalho, simulou-se o campus da universidade em nível de pedestre. Os autores procuraram integrar em suas
simulações as recomendações do Best Practice Guideline (BPG), que funciona como um guia de boas práticas
aplicadas ao CFD, pois a precisão e confiabilidade de simulações podem ser comprometidas em função dos
parâmetros de configuração adotados. Utilizaram uma alta resolução de malha e análise de convergência, além de
uma geometria representada com detalhes.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Dubai/ Emirados Árabes Unidos – Al-Sallal e Al-Rais (2012) - Phoenics.

O fluxo de ar é canalizado mais intensamente
quando está entre edifícios. Entretanto, gera
vórtices nos cantos dos edifícios, causando
desconforto aos pedestres. Outra conclusão é
que a velocidade do vento é mais confortável
em ruas com cânions mais largos. Como
recomendação, os autores relatam a
importância do projeto das ruas no
planejamento dos espaços com foco
bioclimático, e a sua contribuição como
mecanismo de auxílio em períodos de verão.

Objetivos

Investigar o potencial do escoamento do vento para arrefecimento passivo em clima
quente e úmido na cidade de Dubai.

Metodologia

Foram simulados três casos para a localidade de Al-Mankhool. Os autores analisaram os resultados visando ao
arrefecimento passivo por ventilação natural e seu impacto no conforto humano, segundo o modelo adaptativo da
Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado (American Society of
Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers - ASHRAE).

TEMA: INVESTIGAÇÃO DOS PARAMETROS COMPUTACIONAIS APLICADOS NA MODELAGEM CFD
DA VENTILAÇÃO URBANA
Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Estudo genérico - Reiter (2010) - Fluent.

Como conclusão geral, chegou-se a um alto
grau de precisão entre as velocidades média de
vento no entorno dos edifícios utilizando
modelos computacionais, mas este precisa de
uma malha suficientemente fina para capturar
de
forma
adequada
os
resultados.
Desenvolveu-se ainda uma metodologia para
quantificar as velocidades de vento
consideradas críticas no entorno das

Objetivos
Tratar dos avanços realizados com técnicas CFD para avaliação do conforto por
vento nos espaços urbanos.
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edificações, servindo de apoio a prática
projetual urbana, voltada a espaços públicos
confortáveis.

Metodologia

O autor comparou três configurações diferentes de construção: uma com um único prédio, outra com duas
edificações e a última correspondeu a uma área urbana adensada. Testou diferentes modelos de turbulência.
Comparou os resultados obtidos da modelagem computacional com testes em túnel de vento.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Estudo genérico - Ramponi e Blocken (2012) - Fluent 6.3.26

Os autores concluíram que há carência de
estudos que abordem a sensibilidade dos
parâmetros inseridos para simulação CFD de
ventilação cruzada para edifício isolado
genérico e forneceram uma análise detalhada
do impacto dos parâmetros computacionais
nos resultados das simulações.

Objetivos
Analisar o impacto que os parâmetros computacionais inseridos pelo usuário podem
ter sobre os resultados das simulações CFD.

Metodologia

Utilizaram um edifício genérico isolado em situação de ventilação cruzada para estudos de análise dos impactos
dos parâmetros computacionais. Foram realizadas diversas simulações baseadas em revisão de literatura, aplicando
diferentes parâmetros e verificando-se a influência que estes apresentavam. As simulações foram validadas em
ensaios em túnel de vento. Entre os parâmetros computacionais analisados, foi estudado o tamanho do domínio
computacional, refinamento de malha, perfil de entrada da camada limite, modelos de turbulência e convergência.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Estudo genérico - Blocken (2014) – não utilizou software

Objetivos
Realizar uma revisão geral das publicações relevantes publicadas sobre CFD nos
últimos 50 anos.

Metodologia

Realizou um documento relatando os avanços
e evolução da Engenharia Computacional do
Vento (EVC) ou Computational Wind
Engineering (CWE) nos últimos 50 anos.

Este artigo fornece uma visão das simulações CFD no passado, presente e o seu futuro. O trabalho aborda as boas
práticas adotadas nas simulações, a relação entre túnel de vento e CFD, simulações CFD em nível de pedestre e
ventilação em edifícios, precisão de CFD, entre outros. Traz uma contribuição muito valiosa sobre técnicas CFD e
a sua trajetória.

TEMA: IMPLICAÇÕES DAS DISPOSIÇÕES DAS EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO NO ESCOAMENTO
DO VENTO EM AMBIENTES INTERNOS E NO MEIO URBANO
Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Faixa de Gaza/ Palestina - Asfour (2010) - Gambit 2.2, Fluent 6.3.

Objetivos
Investigar o efeito de diferentes disposições de blocos de edifícios no potencial de ventilação
na faixa de Gaza.

Metodologia

Edifícios agrupados orientados ao vento
predominante e que possuem um espaço
central apresentam melhores condições de
ventilação. Essa configuração propicia maior
entrada e contenção do fluxo de ar.

Realizou a simulação de seis tipos diferentes de configuração de edificações hipotéticas, formadas por quatro
blocos retangulares, submetidas a três orientações de vento. Foram estabelecidas dimensões de domínio e de malha,
condições de contorno e o modelo de turbulência, além do critério de convergência. O estudo focou na geometria,
no espaçamento e na orientação do edifício em relação ao vento. A partir das simulações, fez-se a análise do
comportamento da ventilação para cada bloco e em cada orientação, através da medição da pressão média na
fachada dos edifícios e o potencial de ventilação em cada apartamento, além dos contornos da magnitude da
velocidade do ar.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Hong Kong/ China - Cheung e Liu (2011) - Fluent 6.3.26; Gambit 2.2.30.

Edifícios mais distantes um do outro
promovem taxas de ventilação melhores,
podendo ser a separação ótima cerca de três
vezes a largura do edifício, se considerada a
disposição das edificações. Portanto a
disposição dos edifícios pode ser uma das
soluções, para melhorar o desempenho da
ventilação natural nas cidades.

Objetivos
Pesquisar os efeitos de interferência que edifícios em Hong Kong provocam na
ventilação de ambientes internos por meio de técnicas CFD.

Metodologia

Foi analisada a taxa de ventilação cruzada de apartamentos hipotéticos agrupados, variando a direção do vento, o
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afastamento e disposição dos edifícios. O perfil de vento foi aplicado no domínio de entrada; as condições de não
escorregamento com funções de parede foram aplicadas nas fronteiras sólidas e recorreu-se ao refino de malha. Os
autores testaram 25 blocos de edifícios idênticos e alinhados com domínio retangular que foram discretizados
usando gerador de malha.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Hong Kong/ China - Yuan e Ng (2012) - Fluent 6.3.

A orientação de rua é um parâmetro
importante no desempenho da ventilação
urbana. A diminuição da taxa de cobertura
contribui para o aumento do desempenho no
nível de pedestre, e a separação e porosidade
nas construções são muito úteis para a
melhoria da circulação de ar.

Objetivos
Avaliar o efeito da urbanização na ventilação natural e prever o desempenho desta
em um cenário futuro, além do desenho e planejamento de estratégias que
promovam a melhoria da eficiência da ventilação natural no nível de pedestre para a
área de Mong Kok em Hong Kong.

Metodologia

Foram realizados testes com configurações genéricas, baseados em morfologia do passado, do presente e do futuro,
orientados em três diferentes direções, por modelagem CFD e em experimentos com túnel de vento. O objetivo foi
o fluxo de ar nas diferentes configurações, disposições e a velocidade do vento como critério de conforto térmico.

Além dessas pesquisas, existem outras que tratam de aspectos como configuração e análise de
sensibilidade das condições de contorno, problemas com funções de parede e representação da
homogeneidade horizontal da CLA, além da inserção de rugosidade no terreno em simulações urbanas.
Existem também documentos intitulados de Boas Práticas do CFD, que funcionam como recomendações
gerais para modelagem computacional do meio urbano e em nível de pedestre (BLOCKEN;
STATHOPOULOS; CARMELIET, 2007; BLOCKEN; JANSSEN; VAN HOOF, 2012; FRANKE et al.,
2004; FRANKE, 2006; FRANKE et al., 2007; ZHANG, 2009).

3.2. Estudo da ventilação urbana: o uso de técnicas CFD no Brasil
A seguir, é apresentado o levantamento por tema de algumas publicações nacionais que utilizaram técnicas
CFD para estudos do escoamento de vento em ambientes urbanos. Os temas investigados pelas pesquisas
são: análise da influência das prescrições urbanísticas na ventilação natural urbana; mecanismos de
aproveitamento da ventilação natural para conforto térmico de espaços internos e urbanos; importância dos
parâmetros de configuração na modelagem computacional de ventilação urbana e conforto térmico em nível
de pedestre.
Quadro 2 - Compilação por tema de investigação sobre estudo da ventilação urbana com uso de técnicas CFD no Brasil
TEMA: ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS PRESCRIÇÕES URBANÍSTICAS NA VENTILAÇÃO NATURAL URBANA

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Maceió/AL - Bittencourt, Cruz e Lôbo (1997) - Phoenics

Objetivos
Analisar duas alternativas de implantação de um edifício localizado na orla
marítima e o desempenho destas ao aproveitamento da ventilação natural como
forma de resfriamento passivo.

Metodologia

Recuos são mais importantes que a altura dos
edifícios para um melhor aproveitamento da
ventilação natural no tecido urbano, ao
contrário do que dizia a legislação de Maceió.

Aavaliação da relação entre os valores das taxas de ocupação e o gabarito admitido no potencial de ventilação
natural. Os modelos foram orientados a 45° e 90° em relação à fachada leste e depois simulados
computacionalmente. O artigo não apresenta as configurações introduzidas na modelagem.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Natal/RN - Costa e Araújo (2001) - Phoenics 3.2.

Objetivos
Estudar a ventilação natural e a sua relação com as prescrições urbanísticas para a
cidade.
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Confirmou-se a hipótese de que a redução dos
afastamentos eleva o gradiente de ventilação e
reduz a velocidade no plano mais baixo das
edificações, o que aumenta a probabilidade de
formação de ilhas de calor.

Metodologia

Desenvolveram uma análise de prescrições urbanísticas dos Planos Diretores (1984, 1994 e 1999) e da ocupação
atual de 2001. Para isso, foram construídos quatro modelos de ocupação das quadras, considerando os valores
máximos de ocupação. Foram introduzidas configurações de domínio, condições de contorno, controle de
convergência da solução e turbulência.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Natal/RN - Marques (2003) - Phoenics 3.2.

Objetivos
Analisar a influência que os parâmetros urbanísticos e as tipologias adotadas em
uma porção da Orla da Praia do Meio têm sobre a ventilação natural.

Metodologia

Verificou-se que a redução dos recuos e o
aumento do gabarito reduzem a velocidade do
vento.

Recorreu-se à simulação computacional de uma porção da área de estudo e reproduziu cinco modelos de ocupação
permitidos pela legislação. Foram inseridas configurações de domínio, refinamento de malha e modelo de
turbulência.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Santos/SP - Prata (2005) - Ansys CFX.

Objetivos
Verificar as alterações do campo de vento frente às alterações de gabaritos das
edificações e a influência sobre o conforto dos pedestres na área objeto de estudo.

Metodologia

Utilizou um método experimental e exploratório com simulação em túnel de vento, medidas in loco e simulação
computacional. Como parâmetros para a simulação, a autora definiu a dimensão do domínio e valores para o
refinamento de malha. Foram inseridas condições de contorno, definindo as superfícies com atrito e sem atrito.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Goiânia/GO - Souza (2006) - O simulador MicroFlo do software Integrated
Environmental Solutions Limited – Virtual Environment (IES – VE).

Objetivos
Investigar a influência da ocupação no solo nas condições de ventilação natural e
eficiência energética de edificações.

Metodologia

Constatou que a posição e altura dos edifícios
interferem significativamente na distribuição
das correntes de vento em perímetro urbano.

Foi possível identificar quais propostas de
ocupação do solo apresentaram as velocidades
mais baixas para o setor em estudo e que
possivelmente prejudicariam o conforto
térmico na região

Analisaram-se os efeitos do vento em um bairro de Goiânia/GO, apontando as possíveis possibilidades de uso do
solo para a área. Foram inseridas configurações de domínio e dimensões de malha, além de modelo de turbulência.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

São Luís/MA - Leite (2008) - Ansys CFX 5.7.

Objetivos
Investigar a relação entre a verticalização de áreas litorâneas e a ventilação natural
para a cidade de São Luís/MA.

Metodologia

Como conclusão, pôde-se afirmar que os
cenários de verticalização alteram os padrões
de ventilação natural.

Modelou-se computacionalmente cinco cenários com possíveis gabaritos, afastamentos e tipologias de edifícios,
sendo os dados comparados com a situação atual. Recorreu a medições em 24 pontos distribuídos em quadras
circundantes. Quanto ao método de simulação, foram definidos modelos de simulação, construção da geometria,
definição do domínio, refinamento de malha, condições de contorno e critérios de convergência.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Campinas/SP - Oliveira (2009) - Phoenics 3.2.

Objetivos
Avaliar a ventilação exterior em casas autoconstruídas localizada em Campinas/SP,
que foram submetidas a modificações construtivas

Metodologia

Pode-se concluir que essas alterações nas
residências modificaram a velocidade e fluxo
do vento.

Simulou-se a ventilação natural em uma quadra típica com diferentes disposições das habitações. Inseriu
informações de domínio, modelo de turbulência, refinamento de malha e condições de entrada e valores de
rugosidade.
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Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

São Paulo/SP - Brandão (2009) - Envi-met, CFX 5.7 e Ansys Icem CFD.

Objetivos
Gerar uma metodologia de avaliação da ambiência térmica urbana. E
recomendações quanto à confecção de modelos de simulação externas.

Metodologia

Simulou-se computacionalmente modelos experimentais com Envi-met e CFX 5.7 em uma área urbana de São
Paulo/SP, a fim de avaliar a relação entre a ocupação da área e aspectos ambientais.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Fortaleza/CE - Leite (2010) - Ansys CFX 11.0, Ansys Icem CFD.

Objetivos
Estudar a influência que os padrões de ocupação do solo têm sobre a ventilação
natural na cidade de Fortaleza/CE.

Metodologia

Outras variáveis devem ser incorporadas ao
planejamento urbano e as legislações de uso e
ocupação do solo para inferir as possíveis
interferências em relação aos aspectos
térmicos.

Salienta as interferências negativas que a
ocupação máxima do solo traz as condições de
ventilação no local, como o aumento do
gradiente de vento.

Simulou-se três cenários correspondentes à situação atual, à ocupação máxima e uma proposta intermediária.
Utilizou-se o software Ansys Icem CFD para modelagem da malha e o Ansys CFX 11.0 para a solução das
equações, além de medições in loco. Quanto às configurações computacionais, foram definidos parâmetros de
domínio, malha, rugosidade e convergência.

TEMA: MECANISMOS DE APROVEITAMENTO DA VENTILAÇÃO NATURAL PARA CONFORTO TÉRMICO DE
ESPAÇOS INTERNOS E URBANOS

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Aracaju/SE - Costa (2009) - Ansys CFX.

Objetivos
Aproveitar o vento como mecanismo de ventilação natural em habitação residencial
multifamiliar para Aracaju/SE.

Metodologia

Como conclusão, têm-se recomendações de
projeto que permitem verificar a influência da
ventilação.

Realizou a modelagem computacional de um apartamento e da quadra onde este estava inserido. A autora teve
preocupação com o método aplicado às simulações, definindo questões de geometria e domínio, refinamento de
malha, condições de entrada e contorno e critérios de convergência referentes à simulação da quadra.

TEMA: IMPORTÂNCIA DOS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO NA MODELAGEM COMPUTACIONAL DE
VENTILAÇÃO URBANA

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Estudo genérico - Cóstola e Alucci (2011) - Ansys CFX.

Objetivos
Investigar a viabilidade do uso do CFD para obtenção de coeficientes de pressão
(Cp) em edifícios e a importância de alguns aspectos de configuração.

Metodologia

Realizarou-se a simulação computacional de um edifício de cinco pavimentos caracterizado como habitação de
interesse social. Mesmo tratando-se de um estudo que simula um edifício isolado, o trabalho apresenta relevantes
informações quanto a configurações de densidade de malha, perfil do vento, rugosidade do piso no domínio,
simulação da camada limite e independência dos resultados de malha.

Local do estudo – Autores - Software

Principais conclusões

Guarulhos/SP - Cóstola (2006) - Ansys CFX.

Objetivos
Formular um procedimento de quantificação da vazão de ar por ação do vento no
interior de um edifício.

Metodologia

Os autores ressaltam a importância da correta
configuração das simulações para a geração de
resultados confiáveis e de qualidade. E,
propõem algumas recomendações.

Conclui que existe um amplo conjunto de
ferramentas computacionais para predição de
ventilação natural, mas é necessário um uso
criterioso para a aplicação destas em projetos
arquitetônicos.

Mesmo se tratando de uma pesquisa com ênfase em ambiente interno, o autor oferece importantes contribuições
quanto às configurações de simulação computacional para CFD. No que diz respeito ao uso do CFD, realizou a
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simulação de um edifício-tipo situado num conjunto habitacional localizado em Guarulhos/SP, com o objetivo de
determinar os coeficientes de pressão no centro das janelas do prédio.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A aplicação da ferramenta CFD é relativamente nova no Brasil, quando comparado ao tempo de estudo que
se tem desta em outros países. Das publicações investigadas, muitas trabalham com modelagem
computacional e/ou recorrem a medições in loco. Em alguns casos, as literaturas internacionais possuem o
diferencial de aplicarem testes em túneis de vento aerodinâmicos.
As publicações internacionais dedicam suas pesquisas discutem sobre avaliação do incômodo,
segurança e conforto em nível de pedestre e nos espaços urbanos. Analisam as implicações das disposições e
efeitos da urbanização no escoamento do vento. Dissertam sobre potencial de ventilação para arrefecimento
passivo, desempenho de configurações e disposições de edifícios e taxas médias de ventilação cruzada. E,
ainda, desenvolvem pesquisas específicas para investigar os impactos e implicações da inserção de
parâmetros de configuração aplicados em modelagem computacional para estudos de ventilação urbana.
Além disso, utiliza-se o modelo de dinâmica dos fluidos para modelagem computacional, medições in loco
com instrumentos específicos. Empregam também protótipos em escala reduzida submetidos a ensaios em
túneis aerodinâmicos, onde confrontam as informações obtidas nas medições com os simulados para aferição
dos resultados. Investem esforços para avaliar os impactos de parâmetros computacionais através dos
software Fluent e Ansys CFX, além do Gambit para a geração de malhas, inseridos pelos usuários e a forma
que esses repercutem nos resultados, na qualidade, na confiabilidade e precisão das informações.
Para isso, autores como Blocken, Stathopoulos e Carmeliet (2007), Blocken, Janssen e van Hooff
(2012), Franke et al. (2004), Franke (2006), Franke et al. (2007), Zhang (2009) destinaram suas pesquisas a
investigação de inserção de configurações como condições de contorno, rugosidade, modelos de turbulência,
homogeneidade da CLA aos softwares utilizados etc. Constam na literatura internacional, materiais com
compilações e recomendações gerais e específicas para simulação da ventilação urbana, conhecido como
Guia de Boas Práticas (GBP), que funciona como um orientador sobre as práticas mais adotadas em
simulações em meio urbano.
Entre as conclusões apresentadas nas pesquisas internacionais, percebe-se que estas possuem o intuito
de se beneficiar das condições ambientais para o melhoramento do ambiente construído. São relativas a
avaliação quanto à disposição de edificações e efeitos da urbanização ou estudos de previsão de cenários
futuros e proposição de melhorias. Propõem recomendações quanto a ventilação em nível de pedestre,
através de estratégias para redução ou aumento de vento em áreas desejadas. E ainda apresentam
recomendações quanto as práticas aplicadas a modelagem CFD para ventilação urbana.
Nas pesquisas brasileiras há uma inclinação para estudos de predição de ventilação, no sentido de
analisar cenários existentes e propor recomendações quanto a cenários futuros, através da avaliação da
ventilação e do conforto em nível de pedestre em áreas que apresentam processo de verticalização. Em
alguns casos, encontram-se referências que retratam a importância e aplicação de parâmetros de configuração
específicos a modelagem computacional da ventilação urbana, mas não se tem um aprofundamento sobre o
tema.
Os objetivos comumente tratados são relacionados ao escoamento de vento no entorno das edificações
e análise de conforto em nível do pedestre. Pesquisam estudos de caso e os efeitos das prescrições
urbanísticas, efeito aerodinâmico do vento no entorno de edificações, análise de recuos, aumento de
gabaritos, disposição de edificações e propostas de ocupação e uso do solo. Alguns estudos ressaltam a
importância de parâmetros de configuração confiáveis aplicados a modelagem computacional de vento e
propõem recomendações gerais.
Quanto aos aspectos metodológicos, utilizam modelos baseados na dinâmica dos fluidos computacional para
obtenção de dados de natureza qualitativa e quantitativa, como Phoenis, Ansys CFX, Ansys Icem CFD e
Ansys Meshing. Fazem uso de medições in loco para avaliar e comparar com o comportamento dos dados
obtidos nas simulações CFD. Alguns trabalhos mostram preocupação com a confiabilidade e qualidade dos
resultados, além de ressaltarem a importância da correta configuração das simulações para obtenção de
informações confiáveis quanto à simulação CFD.
Pode-se dizer que a simulação CFD é usada no Brasil para obtenção de dados que possibilitem a
análise do espaço construído, a implementação de medidas ou recomendações para melhores condições de
conforto térmico em meio urbano, conforme particularidade climática do local da pesquisa. Dessa forma, os
resultados gerais encontrados tratam de redução de recuos, controle de gabaritos, interferência da disposição
das edificações e formação de esteiras de vento ou áreas estagnadas. Mas poucos trabalhos aplicam fontes
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bibliográficas que abordam aspectos relativos a parâmetros de configuração para modelagem da ventilação
urbana ou GBP.
Sendo assim, constata-se que as simulações brasileiras têm apresentado trabalhos relevantes, com
investigações pertinentes e passíveis de aplicabilidade na cidade, contudo estas pesquisas caminham de
forma lenta, quando comparada aos avanços encontrados nas simulações internacionais. Para isso, é
necessário um esforço maior, no sentido de aplicar GBP e referências relevantes que tratem de questões
relativas às configurações aplicadas as simulações de ventilação natural de espaços urbanos.

5. CONCLUSÕES
Entre as pesquisas levantadas e analisadas, constatou-se grande ênfase em estudos de caso, onde publicações
nacionais abordam questões relacionadas ao conforto térmico, enquanto pesquisas internacionais investigam
além desta questão, aspectos voltados ao incômodo causado pelo vento.
Quanto às principais diferenças encontradas nos trabalhos, é possível citar: os estudos internacionais
dão ênfase em pesquisas voltadas à investigação de parâmetros de configurações adotados nos programas,
como os modelos de turbulência mais adequados, a importância e os parâmetros de refinamento de malha, as
configurações para representação adequada das condições de fronteira, correto dimensionamento de
domínios computacionais, enquanto uma minoria das pesquisas brasileiras analisadas adota de forma mais
abrangente e consistente recomendações quanto a refinamento de malha, configurações de condições de
fronteira, parâmetros que garantam a homogeneidade horizontal da camada limite atmosférica, entre outros.
Dessa forma, as publicações brasileiras trabalham no avanço quanto a aspectos de modelagem
computacional da Ventilação Urbana, na tentativa de reproduzir as diretrizes e os resultados encontrados na
literatura mundial, entretanto há um descompasso no que concerne à investigação de parâmetros e aplicação
de configurações computacionais em relação à produção internacional que precisam ser aprimorados.
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RESUMO
O conforto em sala de aula tem sido tema de estudo entre pesquisadores por se tratar de um ambiente que
exige parâmetros mínimos de temperatura e iluminação para o desenvolvimento adequado de tarefas. O
correto planejamento arquitetônico, diante das diferentes condições climáticas que influenciarão nas
condições térmicas (temperatura, vento e umidade) é fator determinante para um ambiente termicamente
confortável. Esta pesquisa teve como objetivo comparar as condições de conforto térmico em três salas de
aula de tipologias semelhantes e diferentes entornos construídos, em situações de tempo quente e frio na
Universidade Estadual de Maringá. Teve como objetivo secundário avaliar o desempenho térmico de uma
das salas de aula com a aplicação de novos elementos arquitetônicos.Para isso, o trabalho foi dividido em
duas etapas que compreenderam a avaliação do conforto térmico in loco e a simulação de modificações
construtivas no software Design Builder. Foi constatado que a sala 102 do bloco D67 apresentou índices de
menor conforto térmico em razão de seus aspectos construtivos e do seu entorno mais desobstruído. Foi
verificado, ainda, que proteções solares inseridas nos modelos originais e analisadas no software trouxeram
melhorias em relação ao conforto térmico.
Palavras-chave: conforto térmico, sala de aula, simulação computacional.

ABSTRACT
The classroom comfort has been the subject of studies among researchers because it is an environment that
requires minimum parameters of temperature and illumination for the proper development of tasks.The
correct architectural design, given the different climatic conditions, that will influence the thermal conditions
(temperature, wind and humidity) is a determining factor for a thermally comfortable environment. This
research had as objective to compare the conditions of thermal comfort in three classrooms of similar
typologies and different environments built, in hot and cold weather conditions at the State University of
Maringá. The secondary objective was to evaluate the thermal performance of one of the classrooms with the
application of new architectural elements.The work was divided in two stages that included the evaluation of
the thermal comfort in loco and the simulation of constructive modifications in the software Design Builder.
It was found that the room 102 of D67 block presented indices of lower thermal comfort due to its
constructive aspects and its more unobstructed surroundings. It was verified, further, that solar protections
inserted in the original models and analyzed in the software brought improvements in relation to the thermal
comfort.
Key words: thermal comfort, classroom, computational simulation.
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1. INTRODUÇÃO
Muitas pesquisas foram desenvolvidas contemplando ambientes escolares ou de trabalho (IIDA, 2005;
KOWALTOWSKI, 2011, entre outros), levando em consideração que esses são ambientes que exigem um
adequado conforto térmico para o desenvolvimento das tarefas. Em relação ao conforto térmico, Iida (2005)
caracteriza a zona de conforto para organismos adaptados ao calor em um intervalo de temperatura efetiva
entre 20ºC a 24ºC, com uma umidade relativa de 40% a 80%, além de uma velocidade do ar aproximada de
0,2 m/s. Kowaltowski (2011) sugere uma temperatura do ar em torno de 23ºC para ambientes de trabalho ou
de estudo. Para Iida (2005), a partir de 33ºC, a redução do desempenho das atividades torna-se mais
evidente.
O desconforto térmico em salas de aula afeta negativamente o desempenho do aluno, uma vez que
pode minimizar a sua concentração no aprendizado ao exigir maiores esforços físicos e mentais que podem,
por consequência, gerar problemas de saúde. Segundo Olgyay (1998), em regiões onde o calor ou o frio
atingem grandes intensidades, os esforços biológicos de adaptação minimizam a energia do ser humano. Os
estudos demonstram os efeitos negativos do clima, ocasionando sintomas como dor, tensão, doenças,
esgotamento de saúde e energia mental e física.
O projetista é um grande aliado para a construção e planejamento de ambientes de sala de aula mais
confortáveis. Ainda em etapas projetuais, algumas estratégias, como pesquisas de situações baseadas em
normas e referências bibliográficas, podem ser analisadas. Graça, Kowaltowski e Petreche (2007)
apresentaram um método de avaliação de escolas para ser aplicado na primeira fase de projeto para auxiliar
em soluções de conforto ambiental. Em vista disso, selecionaram diferentes configurações de aberturas,
disposições de corredores de circulação e proporções das salas de aula e avaliaram o conforto térmico,
lumínico e acústico. Com base no conhecimento de diversos especialistas na área, obtiveram as melhores
soluções. Além dos elementos de projeto arquitetônico, o entorno das salas de aula também pode influenciar
na incidência de radiação solar que atravessa as aberturas, como a presença de vegetação. Esta pode atenuar
altas cargas térmicas no ambiente, chegando a contribuir com 50% da absorção da incidência da radiação
solar no ambiente, (CORBELLA E MAGALHÃES, 2008), contribuindo com o conforto térmico interno.
A previsão de estratégias arquitetônicas que afetem o desempenho da edificação em relação aos
aspectos térmicos e lumínicos, ainda em fase projetual, pode ser determinada por softwares. Eles são
ferramentas que auxiliam na prevenção de ambientes desconfortáveis termicamente. Santana e Ghisi (2009)
fizeram simulações de alteração de parâmetros construtivos em tipologias de escritórios de Florianópolis e os
relacionaram ao consumo de energia. Santos (2009) realizou simulações no software Design Builder, no qual
analisou a envoltória de um edifício com modificações referentes ao tipo de vidro, à inserção de elementos
como brises e prateleiras de luz, além da modificação do sistema construtivo para alvenaria.
Por fim, é possível avaliar o conforto dos usuários in loco. Pelo método de Fanger, é possível obter a
quantidade de indivíduos que gostariam de se sentir mais aquecidos ou mais resfriados em determinado
espaço. A ISO 7730 (2005) dita que quando pelo menos 90% dos usuários estão satisfeitos, um ambiente
pode ser considerado confortável termicamente. Além dessas variáveis, para esse tipo de método, é
necessário que se tenham as variáveis humanas, como a taxa metabólica (normalmente 1 met, para salas de
aula, segundo a ASHRAE, 2003) e a vestimenta utilizada pelos usuários (em média, normalmente 0,5 clo
para dias quentes e 1,0 clo para dias frios).
2. OBJETIVO
Esta pesquisa teve como objetivo comparar as condições de conforto térmico em três salas de aula de
tipologias semelhantes e diferentes entornos construídos, em situações de tempo quente e frio na
Universidade Estadual de Maringá. Teve como objetivo secundário avaliar o desempenho térmico de uma
das salas de aula com a aplicação de novos elementos arquitetônicos.

2.1 Objeto de estudo
Maringá localiza-se no Noroeste do Paraná, é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Sua latitude é de 23º25’
Sul e longitude 51º57’ Oeste, com altitude de 596 m acima do nível do mar. Possui clima subtropical úmido
com verões quentes e inverno com geadas pouco frequentes, sendo que as chuvas são predominantes no
verão (LANDGRAF, 2002). Os casos avaliados para este estudo foram três salas de aula semelhantes
localizadas na Universidade Estadual de Maringá (UEM): a sala 101 do bloco I12, a sala 102 do bloco C34 e
a sala 102 do bloco D67. Todas elas possuem a mesma orientação cardeal Noroeste e localizam-se na
extremidade esquerda de cada bloco em relação ao Norte Verdadeiro (Figura 01 e 02).
Quanto ao entorno, a sala 101/I12 possui um entorno mais fechado que os outros, em razão da
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presença de blocos vizinhos próximos – I23 e J13 (Figura 03). Contém uma calçada de concreto nos
arredores das paredes externas e, após ela, uma área gramada. Há uma árvore de cerca de 9 metros de altura a
uma distância de 4 metros da janela da sala de aula em análise, que perde suas folhas no inverno.
A sala 102/C34 apresenta um entorno (Figura 03) menos fechado que o bloco I12, uma vez que os
blocos vizinhos estão mais distantes – D34 e C56. Possui um amplo gramado com árvores de cerca de 6
metros de altura num raio de 9 metros de distância das paredes externas do bloco.
A sala 102/D67 configura-se como o bloco que possui um entorno mais desobstruído, pois a sala
avaliada não contém blocos muito próximos – E78 (Figura 03) – e árvores que possam interferir na
penetração da radiação solar na abertura da sala 102. Apresenta uma grande área gramada, com palmeiras de
cerca de 3 metros a uma distância de 2,5 m das paredes externas.
A figura 04 apresenta as características internas das salas de aula em análise.

Figura 01 - Mapa de Maringá no Paraná e UEM em Maringá
Fonte: Site maringa.com e Google Earth

Figura 02 - Implantação dos blocos
Fonte: Adaptado da Prefeitura do Câmpus e do Google Earth

Figura 03 - Entorno dos blocos (localização das salas em vermelho)
Fonte: Google Earth
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SALA 101/I12 e 102/C34: Possui piso
cerâmico claro, paredes e tetos brancos.
Possui duas portas opostas às janelas,
uma em cada canto da sala,
envernizadas e com visor de vidro
incolor. Contém uma janela na fachada
Noroeste composta de vidro incolor
(vidro plano, 3mm). O peitoril é de
1,05m, e a esquadria tem altura de
1,45m, com pé-direito de 3,00 m.

SALA 102/D67: Possui piso cerâmico,
paredes da lousa e do fundo brancos,
parede da janela e das portas constituída
de lajota aparente até o peitoril. Possui
duas portas opostas às janelas com visor
de vidro incolor. A janela Noroeste é
composta de vidro incolor (vidro plano,
3mm) com peitoril de 1,25m, e a altura
da esquadria de 1,45 m, pé-direito de
3,30 m. Na parede ao lado do corredor
da sala, há uma janela horizontal alta.
Figura 04 - Cores, revestimentos e dimensões das salas

3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido em três etapas principais:
1ª Etapa: Medições de temperatura/umidade do ar e velocidade do vento in loco no verão e no inverno;
2ª Etapa: Aplicação de questionários aos usuários das salas de aula nos mesmos dias;
3ª Etapa: Simulações no software Design Builder com estratégias arquitetônicas que possam melhorar
o conforto térmico.

3.1. Medições
Para esta etapa, foram selecionados três dias, um em cada sala de aula, para um período próximo ao verão,
constituindo a 1ª fase, e outros três dias situados no inverno, configurando a 2ª fase. Os seguintes
equipamentos foram utilizados:
- O Data Logger Testo 177-H1 para medir a Umidade Relativa do Ar (%RH), a Temperatura do Ar (ºC) e a
Temperatura de Globo (globo negro) (ºC). Sua exatidão interna varia de 2% RH a uma temperatura
estabelecida de +25ºC: 0.5ºC (-25 a +70ºC) com 1 dígito.
- O Anemômetro Térmico Testo 405-V1, que mede a Velocidade do Ar (m/s) e tem resolução de 0,01 m/s e
0,1ºC. Sua exatidão a uma temperatura de ajuste de +25ºC corresponde a (0,1m/s +5% do v.m) até 2 m/s e
(0,3 m/s +5% do v.m) acima de 2 m/s e 0,5ºC.
Para a realização das medições, foram coletadas, a cada 5 minutos, as variáveis térmicas dentro das
salas. Os equipamentos foram localizados no centro da sala, acima de um suporte metálico (Figura 05), a
uma altura de 1.03m, e foram deixados, nesse ambiente, das 8h às 11h da manhã e das 14h às 17h da tarde.
A ventilação do ar foi recolhida manualmente, anotada a cada 10 minutos nas direções apresentadas na
Figura 05. Durante o período de medição, procurou-se coletar as variáveis sem interferir na abertura de
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janelas ou portas pelos usuários, com o objetivo de verificar o real comportamento do usuário e o conforto
térmico resultante.

Figura 05 - Disposição dos equipamentos (foto e planta baixa); e orientação para medição da ventilação do ar

Como as medições foram realizadas em dias diferentes em cada sala de aula, foram utilizadas
análises estatísticas (INOVA e Teste de Tukey) para determinar se tais dias poderiam ser considerados
semelhantes dentro de um intervalo aceitável e, consequentemente, ser comparados. Para as avaliações,
foram utilizadas as variáveis Temperatura do Ar e Umidade Relativa do Ar dos dias correspondentes, obtidas
na Estação Climatológica da UEM. Assim, foi verificado que os dias selecionados próximos ao verão foram
considerados semelhantes, enquanto, no inverno, somente poderiam ser comparados os dias 30/07/2012 (sala
102 do bloco C34) e 03/08/2012 (sala 102 do bloco D67).

3.2. Aplicação dos questionários
Os questionários foram baseados na escala de conforto de Fanger (ISO 7730, 2005) foram aplicados aos
estudantes, interrogando-os sobre sua sensação e sua preferência térmica. Aplicou-se 397 questionários aos
usuários das salas de aula, de ambos os sexos (na análise não foi distinguido o gênero, considerou a
quantidade total de usuários) e dos cursos de pedagogia, filosofia, economia, zootecnia, eng. química e eng.
elétrica, com faixa etária compreendida entre 17 e 25 anos e vestimenta predominante de calça comprida e
camisa de manga curta. Realizou-se em uma data próxima a estação do verão e no inverno, em dois horários
pela manhã e dois horários no período da tarde (Tabelas 01 e 02).
Tabela 1– Horários de aplicação dos questionários aos usuários das salas de aula próxima a estação do verão
DATA
03/04/2012
04/04/2012
05/04/2012

SALA/
BLOCO

MANHÃ

TARDE

Nº
DADOS

101/I12

9h
PEDAGOGIA
(33 USUÁRIOS)

11h
PEDAGOGIA
(34 USUÁRIOS)

15h
FILOSOFIA
(16 USUÁRIOS)

17h
FILOSOFIA
(9 USUÁRIOS)

92

102/C34

9h
M. ZOOTECNIA
(9 USUÁRIOS)

11h
ECONOMIA
(19 USUÁRIOS)

15h
ECONOMIA
(5 USUÁRIOS)

17h
ECONOMIA
(7 USUÁRIOS)

40

102/D67

9h
ENG. QUÍMICA
(24 USUÁRIOS)

11h
ENG. QUÍMICA
(19 USUÁRIOS)

15h
ENG. QUÍMICA
(15 USUÁRIOS)

17h
ENG. QUÍMICA
(15 USUÁRIOS)

73

Tabela 2– Horários de aplicação dos questionários aos usuários das salas de aula na estação do inverno
DATA

SALA/
BLOCO

03/08/2012

102/D67

9h
ENG. QUÍMICA
(21 USUÁRIOS)

11h
ENG. ELÉTRICA
(6 USUÁRIOS)

15h
ENG. MECÂNICA
(13 USUÁRIOS)

17h
ENG. QUÍMICA
(8 USUÁRIOS)

48

30/07/2012

102/C34

9h
ECONOMIA
(13 USUÁRIOS)

11h
ECONOMIA
(20 USUÁRIOS)

15h
ECONOMIA
(11 USUÁRIOS)

17h
ECONOMIA
(12 USUÁRIOS)

56

101/I12

9h
PEDAGOGIA
(33 USUÁRIOS)

11h
PEDAGOGIA
(31 USUÁRIOS)

15h
FILOSOFIA
(12 USUÁRIOS)

17h
FILOSOFIA
(12 USUÁRIOS)

88

27/07/2012

MANHÃ

TARDE

Nº
DADOS

Foram obtidos três índices para a análise da pesquisa: o PMV (calculado no software Conforto, de
RUAS, 2002), a Sensação relatada (S) e a Preferência (P), ambas retratadas pelos usuários nos questionários.
Por meio de análises estatísticas conhecidas como “Análises de variância” (ANOVA), foi comprovado que a
variável que mais se relacionou à Sensação relatada pelos usuários foi a Temperatura Operativa,
representando-a em 90,13% (Equação 01).
Sensação relatada = 0,3082*Temperatura operativa – 7,6887
[eq. 01]
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Como referido anteriormente, os dados foram analisados em quatro períodos do dia: duas vezes pela manhã,
M1 (±9h) e M2 (±11h); duas pela tarde, T1 (±15h) e T2 (±17h), em cada bloco.

3.3. Simulações no software Design Builder
Esta etapa da pesquisa compreendeu a simulação de quatro modelos tridimensionais no software Design
Builder, com o intuito de verificar se modificações construtivas aplicadas a um modelo com as
características da sala de aula 102 do bloco C34 poderiam trazer melhorias em relação ao conforto térmico.
Assim, foram feitos quatro diferentes protótipos:
- O “modelo real” (modelo 1) com vidro incolor 3mm que corresponde à sala de aula existente (tomando
como base a sala 102 do bloco C34), com suas características reais, e utilizou, para o vidro da abertura, o
material já pronto da biblioteca do software Design Builder – “Generic clear 3mm”.
- O “modelo com vidro verde” (modelo 2) teve a abertura do “modelo real” modificada de acordo com as
dimensões do “modelo com proteção solar horizontal e vertical” e utilizou o material já pronto da biblioteca
do software Design Builder – “Generic Green 6mm”.
- O “modelo com proteção solar horizontal e vertical” (modelo 3) foi trabalhado com o vidro incolor
correspondente ao “modelo real” e teve as dimensões da janela adequadas para receber protetores solares
horizontais e verticais de concreto com pintura branca;
- O “modelo com proteção solar horizontal” (modelo 4) apresentou as mesmas características do modelo
anterior, porém não foram inseridos os brises verticais.
Para a construção das proteções solares, na carta solar da Figura 06 (que apresenta, em azul, a
projeção de sombras), correspondente à orientação 340º Noroeste de Maringá, foi verificado que a incidência
da radiação solar direta existente durante a tarde, na maioria dos meses, poderia ser controlada parcialmente
com um ângulo α=71º, sendo que, em junho e julho, o ângulo β=55º poderia aprimorar a proteção.
A Figura 07 demonstra os modelos simulados no software. A Figura 08 apresenta o projeto técnico do
“modelo real” e o projeto do “modelo com proteção horizontal e vertical”, com os respectivos ângulos
calculados para as proteções solares (β=55º e α=71º).

Figura 06 - Máscara de sombra para Noroeste (340º)
Fonte: Baseado no software Sol-Ar 6.2

Figura 07 - Modelo 1, Modelo 2, Modelo 3 e Modelo 4
Fonte: Software Design Builder

Nessa etapa, foi feito o estudo de conforto pelo método de "Fanger PMV", gerado pelo próprio
software. Para que fossem vinculados à cidade de Maringá, foi utilizado o arquivo “epw”, que, nesse caso,
corresponde à base climática de Maringá e foi desenvolvido por Roriz (2012) com fundamento nos dados do
INMET (dos anos de 2000 a 2010). O arquivo abrange dados como a temperatura do ar, a umidade relativa, a
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temperatura do ponto de orvalho, a pressão atmosférica, a velocidade e direção do vento, a pluviosidade e a
irradiância global sobre o plano horizontal da cidade (RORIZ, 2012) e está disponível no site
http://www.roriz.eng.br/epw_9.html.
As características dos materiais construtivos foram obtidas da NBR 15220-2 (ABNT, 2003). Para as
lajotas, as propriedades foram baseadas na metodologia da espessura equivalente de Ordenes et al (2003).
Para os cálculos, foi considerada somente a carga térmica atuante dentro da área da sala de aula avaliada,
mas a envoltória do bloco (paredes externas, lajes intermediárias, cobertura) foi construída.
Foram verificadas as seguintes propriedades de cada material: espessura (mm); condutibilidade
térmica (W/m-k); calor específico (kJ/kg-K); densidade (kg/m³); emissividade e absortância.
Modelo com proteção solar

Modelo Real

Figura 08 - Projeto técnico dos modelos simulados

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Próximo a estação do verão (1⁰ Fase)
No gráfico de PMV (Figura 09), quando se comparam as três salas de aula, pode-se perceber que a sala 102
do bloco D67 se apresentou menos confortável em relação às outras em todos os horários, mas não chegou a
alcançar +2 (desconforto). A sala 102 do bloco C34 demonstrou ser mais confortável que a 101 do bloco I12
pela manhã, no entanto, durante a tarde, a situação se inverteu.
Salas 101 do bloco I12 e 102 dos blocos C34 e D67

Legenda:

101/bloco I12

102/bloco C34

102/bloco D67

Figura 09 - Gráficos de PMV e sensação térmica de todas as salas de aula na estação do verão (1⁰ Fase)
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Em relação ao gráfico de Sensação, percebe-se que a sala 102 do bloco D67 se manteve mais
desconfortável que as outras (exceto às 17h), e os usuários estavam afetados pelo calor. Quanto às outras,
elas se intercalaram ao longo do dia. Os resultados demonstram, assim, que a sala 102 do bloco D67 tem
tendência a ser menos confortável que as outras. O fato de ocorrer mais calor na sala 102 do bloco D67 pode
ser explicado pelo seu entorno diferenciado, mais aberto, pela janela e pé-direito mais altos e, inclusive, pela
presença de tijolos aparentes, como revestimento no peitoril, que podem absorver mais o calor em virtude de
suas propriedades térmicas em relação às superfícies brancas das outras salas. É possível notar que, nos
horários mais quentes do dia, entre cerca de 11h e 16h, a árvore ao lado da janela da sala 101 do bloco I12
provocou o bloqueio da radiação solar, proporcionando menores temperaturas e sensações térmicas mais
agradáveis em relação à sala 102 do bloco C34.

4.2. Na estação do inverno (2⁰ Fase)
Nesta fase, como relatado na metodologia, somente puderam ser comparadas as salas 102 do bloco C34 e
D67. No gráfico de PMV (Figura 10), a sala 102 do bloco D67 apresentou números que indicaram menos
conforto na maioria dos horários, exceto às 11h, quando os valores do bloco C34 foram mais altos. Foram
apontados índices maiores que +1 (leve desconforto) às 15h no bloco D67.
Salas 102 dos blocos C34 e D67

Legenda:

102/bloco C34

102/bloco D67

Figura 10 - Gráficos de PMV e “S” das salas 102, bloco C34 e D67 da 2⁰ fase

Quanto ao gráfico de Sensação, durante a manhã, os usuários do bloco D67 expuseram valores
menores que os do bloco C34, ocorrendo o contrário pela tarde. Durante quase todo o dia, portanto, ambos se
apresentaram em conforto ou leve desconforto. Às 15h, ocorreu desconforto no bloco D67. Os resultados
revelaram que a sala 102 do bloco D67 tem tendência a ser menos confortável nos horários mais quentes da
tarde.

4.3. Simulações no software Design Builder
4.3.1 O conforto (Fanger PMV)
Os resultados podem ser visualizados no gráfico da Figura 11. Os valores mais altos de PMV, ou seja, as
sensações menos confortáveis, são representados pelo “modelo 1” ou “modelo real”. Isso significa que
qualquer uma das modificações apresentadas neste estudo, executadas no projeto arquitetônico original tal
como ele se encontra hoje, traria benefícios em relação ao conforto térmico. Ainda assim não foi gerado
“desconforto” (acima de +2 ou abaixo de -2).
O “modelo 3” ou o “modelo com proteção solar horizontal e vertical” obteve 27,08% a menos de
desconforto em relação ao “modelo real”. Assim, nesse caso, a maior quantidade de proteções solares
minimizou a incidência interna da radiação solar, provocando a diminuição do calor e, consequentemente,
aumentou os índices de conforto. Em segundo lugar, o “modelo 4” trouxe maiores benefícios em relação ao
“modelo 1” (21,875%) e, em terceiro lugar, o “modelo 2” (16,66%). A modificação do vidro incolor para o
vidro verde não contribuiu, assim, tão significativamente como os brises.
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Figura 11 - Conforto: Índice de Fanger (PMV)
Fonte: Adaptado do Software Design Builder

5. CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos, pôde ser observado que as diferentes características de cada sala,
principalmente relacionadas ao entorno construído de cada estudo de caso, influenciaram o modo como a luz
atuou no conforto térmico dos usuários. Foi possível constatar que a quantidade de vegetação e blocos
vizinhos no seu entorno influenciou no conforto térmico. A sala 102 do bloco D67, por possuir um pé-direito
0,30m mais alto e um entorno mais desobstruído, obteve índices menores de conforto.
A sensação relatada pelos usuários nos questionários demonstrou que ela estava fortemente ligada à
temperatura operativa do ambiente: em geral, a maioria dos alunos sentiu-se confortável ou levemente
desconfortável entre valores de 27ºC e 29ºC na 1ª fase (próximo ao verão) e, acima desse valor, tanto nessa
quanto na 2ª fase, situada no inverno, percebeu-se com calor, principalmente durante a tarde, na sala 102 do
bloco D67, em razão de suas características diferenciadas, já expostas anteriormente.
Em relação aos modelos tridimensionais, foi verificado que as modificações construtivas contribuíram
para o conforto. O “modelo com proteção solar horizontal”, levando em consideração todos os aspectos
analisados, proporcionou maiores taxas de conforto térmico do que o “modelo real” e o “modelo com vidro
verde”. Esta etapa demonstrou que os softwares são ferramentas importantes no ato de projeto, pois o
projetista torna-se capaz de prever se as estratégias projetuais pensadas poderão proporcionar ambientes com
performances mais eficientes, beneficiando os usuários dos edifícios.
Portanto, o conforto térmico das salas de aula analisadas não estão somente interligados à orientação
cardeal Noroeste, mas principalmente ao modo como a incidência da radiação solar alcança o ambiente
interno. Assim, no ato de implantação dos blocos de sala de aula na UEM, devem ser considerados, ainda nas
etapas de estudo preliminar do projeto, os elementos já existentes e os que farão parte do seu entorno, como a
vegetação, as calçadas e as vias (se são pavimentadas ou gramadas).
É importante que se analisem mais opções de proteção solar com outros materiais ou, até mesmo,
outras configurações físicas, de modo que se obtenham melhores índices que contribuam para o conforto do
usuário e o baixo consumo energético. Em decorrência do rígido esquema de implantação dos blocos ao qual
a UEM está submetida, recomenda-se, em vista disso, que outros estudos ligados ao projeto arquitetônico e a
sua relação com o entorno construído sejam realizados, de modo que se chegue a estratégias que possam
proporcionar ambientes adequados para o processo ensino-aprendizagem.
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RESUMO

A ventilação natural é uma das estratégias mais eficientes para o condicionamento térmico passivo de
edificações, ocorrendo por ação dos ventos, por efeito chaminé ou pela combinação de ambos. Na ventilação
por ação dos ventos, o tamanho, a forma e a localização das aberturas no edifício apresentam um impacto
significativo no desempenho do fluxo de ar interno. Com relação à localização, as aberturas de entrada de ar
devem situar-se nas zonas de alta pressão e as de saída nas zonas de baixa pressão. No entanto, em algumas
situações isso não é possível, o que pode prejudicar o desempenho da ventilação natural no espaço interno.
Diante disso, o objetivo desse artigo é avaliar o desempenho do aumento das aberturas de entrada e saída de
ar e a inclusão de aletas verticais nas aberturas de edifícios com sheds na cobertura, em situações quando os
ventos externos não incidem diretamente nas aberturas do edifício (90°). A metodologia adotada foi
simulação através de Dinâmica dos Fluídos Computacional (CFD), utilizando como ferramenta o software
CFX. Foram realizadas análises quantitativas e qualitativas. Os resultados indicam que a orientação do
edifício é um fator mais influente no desempenho da ventilação interna do que o aumento de suas aberturas,
uma vez que a alteração desse parâmetro projetual não ocasionou um incremento significativo na velocidade
do fluxo de ar interno. Já quando se incluem aletas verticais na abertura nota-se um incremento do fluxo de
ar interno à medida que se aumenta o tamanho desse anteparo externo e não seja localizada muito próxima
da fachada de incidência dos ventos dominantes. Além disso, a junção de duas aletas também auxilia no
direcionamento do fluxo de ar para o interior do edifício.
Palavras-chave: sheds, aberturas, aletas, simulação computacional, ventilação natural.

ABSTRACT

Natural ventilation is an efficient strategy for the cooling of buildings, occurring by stack effect, wind action
or by combination of both. In wind ventilation the size, shape and location of the openings in the building
have a significant impact on the performance of the internal airflow. In relation to location, the air inlet
openings should be located in the high pressure zones and air outlet openings in the low pressure zones.
However, in some situations this is not possible which may reduce the performance of the natural ventilation
in the internal space. Therefore, paper aim is to evaluate the performance of the increase of the air inlet and
outlet openings and the inclusion of external shields in the openings of buildings with roof sheds in situations
when external winds do not directly affect the openings of the building (90°).The methodology used was
Dynamic Fluid Computational simulation, using as a tool the CFX software. Quantitative and qualitative
analyses were performed. The results indicate that the orientation of the building is more important than the
increase of its openings, because the alteration of this design parameter did not cause a significant increase in
the internal air flow velocity. The inclusion of external shield in the opening increases the internal air flow.
However, the location should not be near the incident facade of the prevailing winds. In addition, the
combination of two shields also helps in the directing of the airflow into the building.
Keywords: sheds, openings, shields, computer simulation, natural ventilation.
534

1. INTRODUÇÃO

A ventilação natural consiste no deslocamento de ar através do edifício, originado por diferenças de pressão
entre as áreas externas e internas. Essa estratégia pode ocorrer pela ação dos ventos ou pela diferença de
temperatura entre o ar interno e externo (efeito chaminé). Segundo Lamberts, Dutra e Pereira (2014) o Brasil,
devido ao seu imenso território e por se localizar entre dois trópicos, possui um clima bastante variado, sendo
que grande parte do território brasileiro é classificado como tendo um clima quente e úmido (CÂNDIDO et
al. (2010). Nestas regiões a ventilação natural é uma eficiente estratégia para a obtenção de conforto térmico,
reduzindo o consumo de energia elétrica.
A ventilação cruzada ocorre pela diferença de pressão ocasionada pela incidência dos ventos na
edificação, sendo que a zona de pressão positiva acontece na área a barlavento e a zona de pressão negativa
na área a sotavento. Na ventilação cruzada, as aberturas de entrada devem situar-se nas zonas de alta pressão
e as de saída nas zonas de baixa pressão, sendo que o maior fluxo de ar ocorrerá quanto maior a diferença de
pressão nas faces onde estão localizadas as aberturas. No entanto, em algumas situações não é possível
localizar as aberturas de entrada e saída de ar em zonas de pressão opostas, como edifícios muito
compartimentados ou pela dimensão do terreno de implantação, o que pode prejudicar o desempenho da
ventilação natural no espaço interno. Quando o ambiente apresenta janelas somente em uma das paredes
externas, sujeita a uma mesma pressão, ou quando as aberturas não são orientadas para as faces dos ventos
dominantes ocorre uma reduzida circulação de ar nos ambientes internos.
Nesses casos, algumas estratégias como aletas ou anteparos externos, tanto horizontais quanto
verticais, podem ser utilizadas para canalizar a direção da corrente dos fluxos de entrada, criando uma
ventilação cruzada artificial - aumentando o diferencial de pressão - e, consequentemente, aumentando o
fluxo de ar interno (figura 1). Quando os ventos externos incidem paralelamente as aberturas, ou seja, as
aberturas não podem ser orientadas diretamente para os ventos dominantes, zonas de relativa baixa e alta
pressão podem ser artificialmente produzidas, através do projeto de elementos externos, verticais ou
horizontais, colocadas em lados adjacentes ou opostas das janelas, para entrada e saída do ar. Desse modo,
busca-se induzir a ventilação através de janelas paralelas às direções dos ventos. No entanto, se os ventos
dominantes foram perpendiculares às aberturas o efeito da colocação de anteparos se limita às janelas no
lado de pressão positiva e não tem nenhum efeito se estiver localizado na região de pressão negativa. O
tamanho da projeção das aletas verticais deve ser no mínimo 0,5 a 1 vez a largura da janela e o espaçamento
entre elas deve ser no mínimo duas vezes a largura da janela (DEKAY e BROWN, 2004).

Figura 1 – exemplos de anteparos externos horizontais e verticais para direcionamento da corrente de ar para o ambiente interno

Diversas pesquisas no Brasil e no mundo (CÓSTOLA e ALUCCI, 2007; PERÉN et. al., 2015;
MORAIS e LABAKI, 2017) tem sido realizadas a fim de analisar o impacto de diferentes configurações de
aberturas e de outros parâmetros projetuais no desempenho da ventilação natural, por meio de simulação por
Dinâmica dos Fluídos Computacional (CFD). Nota-se que além da localização, o tipo e a dimensão das
aberturas também afetam diretamente o desempenho da ventilação cruzada, pois interfere na resistência
oferecida ao fluxo de ar e no seu direcionamento e intensidade. Segundo Givoni (1976) a abertura menor,
seja de entrada ou de saída, determina a velocidade interna do ar. O aumento simultâneo das aberturas de
entrada e saída do ar resulta em velocidades internas do ar mais elevadas. A combinação de uma entrada
pequena com uma saída maior produz um movimento de ar concentrado, de maior velocidade, limitado a
uma pequena seção do ambiente (efeito venturi). Já quando a área das janelas de saída (pressão negativa) é
maior que a área das aberturas de entrada (pressão positiva), a velocidade do ar é maximizada. Entrada e
saída de tamanhos similares resultam em uma ventilação mais distribuída.

2. OBJETIVO

Este artigo tem como objetivo avaliar o desempenho do aumento das aberturas de entrada e saída de ar e a
inclusão de aletas verticais em lados adjacentes ou opostos das aberturas de edifícios com sheds na cobertura,
em situações quando os ventos externos não incidem diretamente nas aberturas do edifício (90°).
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3. MÉTODO

Para atingir os objetivos desse trabalho, utilizou-se uma metodologia dividida em duas etapas: 1. Definição
dos modelos avaliados e 2. Simulação através de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD).

3.1. Definição dos modelos avaliados
3.1.1. Definição dos dados climáticos

Analisaram-se os dados dos ventos das principais cidades brasileiras da zona bioclimática 8 (NBR15220),
por ser a região que exige uma ventilação permanente ao longo de todo o ano. Diante disso, os modelos
foram avaliados para uma velocidade máxima dos ventos externos de 7,0m/s. Esse valor é referente aos
dados medidos nas estações meteorológicas. Sendo assim, foi utilizada a equação 1 a seguir, para a correção
da velocidade do vento na altura da edificação, considerando as obstruções das edificações ao redor. Adotouse como entorno um ambiente suburbano com valor de α = 0,21, obtido através de ensaios no túnel de vento1.

Onde:
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(Equação 1)

Velocidade média do vento em certa altura h (m/s)
Velocidade do vento medida na altura de referência (m/s)
Altura da edificação que se deseja avaliar a velocidade do vento (m)
Altura de referência da velocidade do vento medida (10m)
Expoente de lei potencial da camada limite atmosférica (depende do entorno).

O desempenho dos sheds foi avaliado por ação dos ventos para uma situação onde os ventos não
incidem diretamente nas aberturas do modelo, visando analisar o desempenho do edifício implantado em
uma situação não favorável aos ventos externos (90°) (figura 2). A análise do efeito chaminé é importante
devido o aquecimento dos telhados sob o efeito do sol e dos espaços internos pela presença dos usuários e
equipamentos. No entanto, essa análise não foi o foco desse artigo e será apresentada posteriormente.

90°
Figura 2 - Ângulos de incidência dos ventos externos analisadas

3.1.2. Definição do caso de referência

Como edifícios com sheds diferem da maioria dos edifícios padrões, definiu-se o caso de referência a partir
das proporções construtivas de edificações projetadas pelo arquiteto Lelé, por ser o profissional que mais
utiliza sheds em seus projetos. As principais características dos seus edifícios, usadas como base para a
elaboração do modelo, são: 1) edifícios térreos e retangulares; 2) modulação de 0,625m em todas as
proporções do edifício; 3) distância entre os sheds de 2,50m; 4) pé-direito na base inferior e superior dos
sheds de 4,375m e 5,00m, respectivamente; 5) Aberturas de entrada e saída de ar com a mesma a dimensão.
O shed adotado foi o dente de serra, por ser o mais comum nos edifícios com sheds (LUKIANTCHUKI,
2015; LUKIANTCHUKI et. al, 2015) (figura 3).
S1
S3

S2

S3

S1

S2

A1

A1

Figura 3 – Perspectiva do caso de referência (sem escala)
1

Testes da Camada Limite Atmosférica realizados no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa (LUKIANTCHUKI, 2015)
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3.1.3. Definição dos modelos avaliados

Primeiramente, as dimensões das aberturas de entrada e saída de ar foram variadas a fim de verificar a
influência desse parâmetro na quantidade do fluxo de ar que entra e sai do edifício, nos valores de Cp nas
aberturas do modelo, na velocidade e na distribuição qualitativa do fluxo de ar interno. A análise foi
desenvolvida para 3 diferentes dimensões: 0,625m (1L) – 0,9375m (3L/2) – 1,25m (2L). Modificou-se
apenas um parâmetro por vez, de modo a identificar a sensibilidade do sistema para cada dimensão
isoladamente. O caso CA é o caso de referência, com as aberturas de entrada e saída de ar com as mesmas
dimensões (0,625m x 5,00m). Nos casos CA1 e CA2 a altura da abertura mais baixa (A1) foi aumentada em
50% (0,9375m) e 100% (1,25m). Já nos casos CS1 e CS2, a altura das aberturas dos sheds (S1, S2 e S3)
foram aumentadas em 50% (0,9375m) e 100% (1,25m). Na tabela 1 apresentam-se os detalhes de cada caso
avaliado. As características projetuais em destaque são as que sofreram alterações.
Tabela 1– Características dos casos analisados

CA

CA1

Abert. A1: 0,625m

Área A1: 3,12m2
Altura Sheds = 0,625m
Área sheds = 9,37m2

CA2

CS1

CS2

Abert. A1: 0,9375m

Abert. A1: 1,25m

Abert. Fachada: 0,625m

Abert. Fachada: 0,625m

Altura Sheds = 0,625m

Altura Sheds = 0,625m

Altura Sheds = 0,973m

Altura Sheds = 1,25m

Área A1: 4,68m2

Área sheds = 9,37m2

Área A1: 6,25m2

Área sheds = 9,37m2

Área abert. A1: 3,12m2
Área sheds = 14,06m2

Área abert. A1: 3,12m2
Área sheds = 18,75m2

Posteriormente, analisou-se a influência da inclusão de aletas externas verticais nas aberturas, como
uma solução projetual para direcionar a corrente de ar para os ambientes internos. A análise foi desenvolvida
para diferentes parâmetros das aletas externas: parâmetro 01: 3 diferentes dimensões: 0,625m (1H) – 1,25m
(2H) - 1,875m (3H), sendo H = altura da janela; parâmetro 02: com a dimensão intermediária de 1,25m
(C02), analisaram-se 3 distâncias em relação a face a barlavento: 5m; 2,50m e 0,625m; parâmetro 03: duas
aletas com 3 dimensões: 0,625m (1H) – 1,25m (2H) - 1,875m (3H) e 2 distâncias em relação a face a
barlavento: 5m e 2,50m, sendo um caso com a aleta intermediária prolongada para dentro; Na tabela 2 tem-se
os detalhes dos casos avaliados. As características projetuais em destaque são as que sofreram alterações.
CASO 01

Quantidade: 01 aleta externa
Dimensão: 0,625m
Distância da face a barlavento: 5,0m

CASO 02

Quantidade: 01 aleta externa
Dimensão: 1,25m
Distância da face a barlavento: 5,0m

Tabela 2– Características dos casos analisados
PARÂMETRO 01
CASO 02

CASO 03

Quantidade: 01 aleta externa
Dimensão: 1,25m
Distância da face a barlavento: 5,0m
PARÂMETRO 02
CASO 04

Quantidade: 01 aleta externa
Dimensão: 1,875m
Distância da face a barlavento 5,0m

Quantidade: 01 aleta externa
Dimensão: 1,25m
Distância da face a barlavento: 2,50m

Quantidade: 01 aleta externa
Dimensão: 1,25m
Distância da face a barlavento: 0,625m
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CASO 05
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PARÂMETRO 03
CASO 07

CASO 06

Quantidade: 02 aletas externas
Dimensão: 1,25m e 0,625m
Distância da face a barlavento: 5,00m e
2,50m

Quantidade: 02 aletas externas
Dimensão: 1,25m – prolongada para dentro
Distância da face a barlavento: 5,00m e
2,50m

CASO 08

Quantidade: 02 aletas externas
Dimensão: 1,875m e 1,25m
Distância da face a barlavento:
2,50m

5,00m e

3.2. Simulação computacional

Para a realização das simulações computacionais, utilizou-se o software Ansys CFX 12.0. Essa ferramenta é
baseado na Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) e é amplamente utilizada nas pesquisas de análise
de fluidos nas áreas de arquitetura, apresentando boa coerência dos resultados com os fenômenos físicos.

3.2.1. Construção do modelo

A preparação do modelo tridimensional foi realizada no software AutoCAD, de modo que os objetos sejam
compreendidos como sólidos no Icem CFX. Todas as janelas foram consideradas abertas. Junto ao edifício,
elaborou-se um volume externo sem aberturas, representando o domínio pelo qual o fluido escoará. Optou-se
pelo domínio retangular, cujas dimensões seguiram as recomendações de Harries (2005): distâncias a
barlavento e nas laterais = 5H (25m); altura = 6H (30m); distância a sotavento = 15H (75m), sendo H=5m,
que corresponde à altura do modelo simulado (figura 3). A área de obstrução do edifício no domínio foi de
1,1%, na seção transversal no sentido do fluxo e 1,5% no sentido perpendicular ao fluxo, atendendo a
sugestão de Cost (2004), cujo valor não deve exceder 3%.

Figura 3 – Dimensões adotadas para o domínio retangular

3.2.2. Geração da malha computacional

Para todas as simulações utilizou-se uma malha estruturada tetraédrica cujos parâmetros globais adotados
foram: maximum element size de 16; natural size de 4; cells in gap de 8. Após a definição desses parâmetros,
a malha foi refinada nas superfícies do edifício em um valor de 0,20m, a fim de melhorar a visualização do
fluxo de ar no espaço interno e no entorno imediato ao edifício2. A malha foi gerada, determinando a
quantidade de elementos da malha e o tempo de processamento das simulações (figuras 4 e 5).

Figura 5 – Detalhe da malha gerada para o Caso de referência

Figura 4 – Vista geral da malha para o Caso de referência
2

Valores definidos após a realização de testes de sensibilidade da qualidade da malha computacional (LUKIANTCHUKI, 2015)
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3.2.3. Definição das condições iniciais e de contorno

As condições do domínio foram semelhantes às de um túnel de vento: entrada como INLET e a saída como
OUTLET; as laterais e o teto como WALL free slip (sem atrito) e; o piso e as superfícies do edifício como
WALL no slip (com atrito). A simulação decorreu em regime permanente, na condição isotérmica a 25°C,
com o modelo K-epsilon de turbulência (first order – intensidade de turbulência média: 5%) e parâmetros de
resolução para controle de convergência de 600 iterações e nível de convergência MÁX de 10-4.

4. RESULTADOS
4.1. Variação na dimensão da abertura A1 e dos sheds S1, S2 e S3

Analisa-se aqui a influência da variação na dimensão da abertura A13 e das aberturas dos sheds S1, S2 e S34
no desempenho da ventilação natural nos espaços internos do edifício. A figura 6 apresenta a velocidade do
fluxo de ar interno em função dos ventos externos (U/Uref) e o incremento (%) nos valores das taxas de
renovações de ar/hora em função do aumento das aberturas, em relação ao caso com a menor dimensão dessa
abertura (CA), respectivamente. Em seguida, apresenta-se a figura 7 com os valores médios de coeficientes
de pressão nas aberturas de entrada e saída de ar, em função do aumento dessas mesmas aberturas.
No caso avaliado, quando os ventos incidiram paralelamente as aberturas (90°), o aumento das
aberturas (A1, S1, S2 e S3) não ocasionou um incremento significativo na velocidade do fluxo de ar interno.
Quando a abertura teve sua dimensão aumentada em 50% (CA1 e CS1), o fluxo de ar interno, em função da
velocidade dos ventos externos (U/Uref) aumentou de 0,07 para 0,08. Já quando a abertura teve um aumento
de 100%, esse valor foi de 0,09.

Figura 6 – velocidade do fluxo de ar interno em relação aos ventos externos e variação (%) das taxas de renovação de ar/hora

Figura 7 – Coeficientes de pressão nas aberturas para todos os casos analisados
3
4

Para os sheds extratores e captadores A1 é a abertura de entrada e saída de ar, respectivamente.
Para os sheds extratores e captadores S1, S2 e S3 são as aberturas de saída e entrada de ar, respectivamente.
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O aumento máximo registrado nas taxas de renovação de ar foi de 4% para o CA2 e o CS2, que
apresentam as maiores aberturas. No entanto, como essas taxas são reduzidas, um incremento de 4% não é
significativo no desempenho da ventilação natural. Além disso, os incrementos registrados (3% para o CA1 e
CS1 e 4% para o CA2 e CS2) são insignificantes comparados com o aumento da dimensão das aberturas
(50% para CA1 e CS1 e 100% para CA2 e CS2). Embora tenha sido notado um leve incremento na
velocidade do ar em A1, à medida que a sua dimensão foi aumentada, nota-se apenas uma variação do ar
nessa região, sem a sua penetração com maiores velocidades no espaço interno. Nota-se que o aumento das
aberturas de entrada e saída de ar não afetou significativamente o padrão de distribuição do fluxo de ar
interno (figura 8). Isso é reforçado pelos valores similares de Cps nas aberturas, o que indica ∆Cps próximos
a zero e, consequentemente, um fluxo de ar interno com velocidades reduzidas (figura 7).
aumento da velocidade em A1

(a)

aumento da velocidade em A1

(b)

(c)

ventos (90°)

(d)

(e)

Figura 8 – contorno de velocidade do fluxo de ar nos ambientes internos (a) CA, (b) CA1, (c) CA2, (d) CS1 e (e) CS2

Os resultados mostraram que o aumento das dimensões das aberturas de entrada e saída de ar não é
uma estratégia projetual relevante, caso o edifício não esteja orientado de forma correta em relação aos
ventos dominantes. Esse resultado era esperado uma vez que a dimensão das aberturas não influencia as
zonas de escoamento separado, sendo estas últimas que determinam os Cp locais. Em virtude disso,
estratégias projetuais foram analisadas, visando melhorar o desempenho da ventilação natural nos ambientes
internos, caso o edifício esteja orientado nessa situação. Como o aumento das aberturas não ocasionou uma
melhora significativa no fluxo de ar interno, as próximas simulações foram realizadas para o caso base (CA).

4.2. Análise paramétrica: inclusão de aletas nas aberturas de entrada e saída de ar

Analisa-se aqui a influência da inclusão de aletas verticais nas aberturas, no incremento do fluxo de ar nos
ambientes internos. A figura 9 apresenta a velocidade do fluxo de ar interno em função dos ventos externos
(U/Uref) e a variação (%) nesses valores em função da inclusão de aletas verticais nas aberturas, em relação
ao caso sem nenhuma aleta (CA), respectivamente. Em seguida, apresenta-se a figura 10 com os valores
médios de coeficientes de pressão nas aberturas do edifício, em função da inclusão de aletas nas aberturas.

Figura 9 – velocidade do fluxo de ar interno em relação aos ventos externos e variação (%) nesses valores
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Figura 10 – Coeficientes de pressão nas aberturas para todos os casos analisados

Com relação ao parâmetro 01 avaliado, de modo geral, a inclusão de uma aleta na abertura A1
incrementou o fluxo de ar no ambiente interno em 28% (caso 01). No entanto, à medida que a dimensão
desse anteparo externo foi aumentada a velocidade do ar no ambiente interno apresentou um incremento
maior, registrando variações de 71% e 85% para os casos 02 e 03, respectivamente. Nota-se que esse
aumento foi mais significativo quando se dobrou a dimensão da aleta (caso 02). Já quando a sua dimensão
foi triplicada o aumento foi menos significativo, apresentando valores de U/Uref similares (figura 9). Nota-se
ainda que a inclusão desse anteparo externo na abertura A1 modificou os valores de Cp nessa abertura, o que
aumentou o valor de ∆Cp e, assim, o fluxo de ar interno. Conforme registrado anteriormente no CA os
valores de Cps são bastante similares em todas as aberturas, o que indica ∆Cps próximos a zero e,
consequentemente, um fluxo de ar interno com velocidades reduzidas (figura 10).
Nota-se também uma modificação na distribuição do fluxo de ar interno. No caso 01, cuja dimensão
da aleta é menor, uma quantidade menor do ar que atinge esse elemento externo entra no ambiente, sendo o
restante desviado para a região externa lateral a sotavento. O aumento da dimensão desse elemento reduz o
fluxo de ar desviado para fora do ambiente, aumentando a quantidade de ar que é direcionado para o
ambiente interno. Nota-se, claramente, uma redução da região com baixas velocidades do ar interno, à
medida que esse elemento é aumentado. Isso ocorre devido o aumento da pressão junto à aleta vertical e o
direcionamento do ar para o ambiente interno, sendo que ao longo da abertura é registrada uma recirculação
do ar com saída pela outra extremidade da abertura (figura 11).

(a)
(b)
(c)
Figura 11 – vetores de velocidade do fluxo de ar nos ambientes internos (a) Caso 01, (b) Caso 02, (c) Caso 03

Com relação ao parâmetro 02 avaliado (distância das aletas verticais em relação a face a barlavento)
com a dimensão da aleta de 1,25m, nota-se que quando localizamos essa aleta no centro da abertura A1, ou
seja, mais próxima da face a barlavento (distância de 2,50m), tem-se um incremento ainda maior no
desempenho da ventilação natural interna, em relação ao CA e ao C01, cuja distância da face a barlavento é o
dobro (5,0m). Para esse caso, a velocidade interna do fluxo de ar registrada foi o dobro da registrada em CA
(aumento de 100%) e 29% maior que o C02. Isso ocorre, pois, uma maior quantidade do fluxo de ar que seria
desviado para a lateral do edifício consegue ser direcionado para o ambiente interno, apresentando uma
distribuição interna mais uniforme, sem regiões com baixas velocidades do fluxo de ar. Nota-se claramente o
direcionamento do fluxo de ar para o interior do edifício e o aumento da velocidade do ar nessa região e ao
longo de todo o espaço interno. Enquanto para o CA as velocidades são muito reduzidas (entre 0 e 0,6m/s) ao
longo de todo o espaço interno (figura 11), nos Casos C02 e C04 nota-se um aumento nesses valores,
registrando apenas velocidades reduzidas na parte posterior no espaço. O fluxo de ar que passa tangenciando
as aberturas em direção à região a sotavento é redirecionado para o ambiente interno, alterando os valores de
Cp nas aberturas e, consequentemente, o desempenho da ventilação nos ambientes internos. A presença da
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aleta vertical ocasiona uma pressão positiva na região a barlavento e uma pressão negativa a sotavento da
aleta, o que ocasiona entrada e saída de ar por essa abertura (figura 12).
No entanto, para o caso C05, cuja aleta está mais próxima da face a barlavento (0,625m), nota-se uma
redução da velocidade do fluxo de ar interno, registrando-se, inclusive, um desempenho pior que o caso sem
anteparo externo direcionador do fluxo de ar (redução de 14%). Isso ocorreu, pois, essa localização da aleta
barra grande parte do fluxo de ar entrar no ambiente interno, ocasionando uma zona de recirculação na região
posterior a aleta (pressão negativa) e, consequentemente a sucção do ar para fora do edifício. Nota-se
claramente regiões com velocidades do ar reduzidas no ambiente interno (figura 12).

(a)
(b)
(c)
Figura 12 – contorno de velocidade do fluxo de ar nos ambientes internos (a) Caso 02, (b) Caso 04 e (c) Caso 05

Caso a aleta se localize na extremidade da janela, mas incluindo uma aleta intermediária com metade
do seu dimensionamento (C06), nota-se um incremento de 71% na velocidade do fluxo de ar interno em
relação ao CA, equivalente ao C02 que apresenta apenas uma aleta na extremidade da abertura, com a
mesma dimensão. A inclusão da aleta intermediária não afetou significativamente na velocidade do fluxo de
ar interno. Isso ocorreu, pois, esse anteparo externo intermediário apresenta uma dimensão reduzida, de
forma que se localiza na região de baixa pressão formada pelo desvio lateral da corrente de ar, não
interferindo no trajeto do fluxo de ar lateral e, assim, no desvio de parte dessa corrente para o ambiente
interno. Nota-se claramente que a inclusão da aleta intermediária ocasionou uma divisão da janela em
pressão positiva e negativa, de forma que a entrada do fluxo de ar acontece pela região posterior, ou seja,
próxima da aleta localizada na extremidade da abertura, tendo um fluxo de saída na parte anterior da janela
(figura 13). Já essa mesma situação prolongando a aleta para o ambiente interno (C07) o desempenho sofre
uma redução, em comparação ao C06, e registra-se um pequeno incremento de 14% em relação ao CA
(figura 9). Na figura 13 nota-se claramente que o C06 apresenta maiores velocidades do fluxo de ar interno
em comparação ao C07, cujos valores são reduzidos ao longo de todo o espaço interno.
Para o Caso 08, nota-se um incremento no fluxo de ar interno (100%) em relação ao CA. Isso ocorreu,
pois, o aumento da dimensão da aleta intermediária atinge a corrente de ar que é desviada lateralmente pelo
edifício, possibilitando o desvio desse fluxo de ar para o ambiente interno. Assim, na primeira porção da
aleta têm-se regiões de entrada e saída de ar (pressão positiva e negativa) e não apenas de saída de ar
(pressão negativa), como nos casos 06 e 07. Quando a aleta intermediária tem uma dimensão reduzida ela
não funciona como um elemento direcionador do fluxo de ar para dentro do edifício, uma vez que ela se
localiza na região de sombra, que é gerada pelo vento que tangencia o edifício lateralmente (figura 13).

(a)
(b)
(c)
Figura 13 – contorno de velocidade do fluxo de ar nos ambientes internos (a) Caso 06, (b) Caso 07 e (c) Caso 08

Isso é reforçado pelos valores de Cps na abertura A1 (C06 e C08), o que aumenta o valor de ∆Cp e,
assim, o fluxo de ar interno. Já no C07 os valores de Cps são bastante similares em todas as aberturas, o que
indica ∆Cps ~ 0 e, consequentemente, um fluxo de ar interno com velocidades reduzidas (figura 10).

5. CONCLUSÕES

Quando os ventos externos não incidem diretamente nas aberturas o desempenho da ventilação natural no
ambiente interno é reduzido, uma vez que o vento que tangencia as aberturas ocasiona zonas de subpresão e
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sobrepressão e, assim, entrada e saída de ar pela mesma janela. No entanto, essas recirculações nas aberturas
não penetram no edifício, formando zonas de estagnação do ar ao longo de todo o espaço interno. À medida
que as aberturas tiveram as dimensões aumentadas não houve um incremento significativo na velocidade do
fluxo de ar interno. Quando as aberturas tiveram suas dimensões aumentadas em 50% (CA1 e CS1), o fluxo
de ar interno, em função dos ventos externos (U/Uref), aumentou de 0,07 para 0,08. Já quando as aberturas
tiveram um aumento de 100%, esse valor foi de 0,09. Isso também foi constatado pelos valores similares de
Cps entre as aberturas, com um ∆Cp ~ 0 e, assim, uma reduzida movimentação do ar nos ambientes internos.
Já com relação à inclusão de anteparos externos nas aberturas, à medida que esse anteparo teve sua
dimensão aumentada e sua localização mais próxima da face a barlavento, teve-se um incremento no fluxo
de ar interno. No entanto, para o C05, com a aleta mais próxima da face a barlavento, a velocidade do ar
interno foi reduzida, sendo inclusive menor que o caso sem aletas. Caso a aleta se localize na extremidade da
janela, mas com a inclusão de uma nova aleta com metade do seu tamanho (C06), não se tem uma diferença
significativa na velocidade do ar interno, apresentando um desempenho similar ao C02 que apresenta apenas
a aleta intermediária. Isso ocorreu, pois, esse anteparo externo intermediário com dimensão reduzida, se
localiza na região de baixa pressão formada pelo desvio lateral da corrente de ar, não afetando no trajeto do
fluxo de ar lateral e, assim, no desvio de parte dessa corrente para o ambiente interno.
No entanto, o aumento da dimensão da aleta intermediária (C08), proporcionou um incremento
significativo no fluxo de ar interno (100%) em relação ao CA. Isso ocorreu, pois, o aumento da dimensão da
aleta intermediária atinge a corrente de ar que é desviada lateralmente pelo edifício, possibilitando o desvio
desse fluxo de ar para o ambiente interno. Quando a aleta intermediária tem uma dimensão reduzida ela não
funciona como um elemento direcionador do fluxo de ar para dentro do edifício, uma vez que ela se localiza
na região de sombra, que é gerada pelo vento que tangencia o edifício lateralmente.
Por fim, ressalta-se a importância da correta orientação do edifício no terreno, sendo mais impactante
do que unicamente o aumento das dimensões de suas aberturas. Essa decisão projetual é simples, mas muitas
vezes desconsiderada pelos projetistas durante a concepção do projeto, o que ocasiona consequências como o
desconforto térmico dos usuários. A inclusão de simples aletas externas para o direcionamento do vento que
é desviado para a lateral o edifício, para os ambientes internos, pode incrementar o fluxo de ar interno e,
assim, tornar os espaços mais confortáveis. É importante destacar a necessidade da avaliação do desempenho
de outras soluções projetuais para essas situações, como o uso de anteparos externos como muros e
elementos vegetais, outras composições de protetores verticais ou horizontais, uso de elementos permeáveis
a corrente de ar, visto que nesse trabalho somente foram avaliados aletas impermeáveis, entre outros.
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RESUMO

Os problemas relacionados à conservação de prédios históricos podem ser minimizados com o uso da
reciclagem, ou retrofit. Nesse processo a edificação é restaurada, tendo seu uso original substituído por um
novo uso, pertinente à realidade da sociedade atual, tornando possível a economia de recursos naturais e a
preservação do patrimônio edificado. Entretanto, esta alteração precisa prever as necessidades dos novos
usuários. A cidade de Pelotas conta com significativo exemplar de edificações do século XIX, que hoje
abrigam novos usos, principalmente o administrativo. Sendo assim este trabalho objetiva analisar se
edificações históricas recicladas para o uso administrativo, na cidade de Pelotas/RS, oferecem condições de
conforto ambiental nos parâmetros de temperatura, umidade relativa e iluminância. Para tanto, o trabalho
teve como metodologia o monitoramento destes parâmetros por um período de 12 meses, bem como a
comparação dos valores encontrados com os estipulados por normas de associações nacionais, ABNT, e
internacionais, ASHRAE. Foi possível perceber que os prédios não estão oferecendo as condições ideais para
os parâmetros analisados. Para o parâmetro de temperatura do ar, o período mais crítico foi o inverno,
diferente da umidade relativa, que apresentou maior distância dos valores máximos estabelecidos, no período
de verão. A iluminação também mostrou-se distante dos níveis ideais de conforto, sendo seu quadro
agravado no inverno. É possível que, para o projeto de reciclagem, não tenham sido previstas as adaptações
para conforto no novo uso, e sim, apenas as questões relativas à conservação das características formais da
construção.
Palavras-chave: conforto ambiental, reciclagem, patrimônio histórico.

ABSTRACT

Problems related to the conservation of historic buildings can be minimized through the use of recycling, or
retrofit. In this process, the building is restored and its original use replaced by a new use. However, the new
use must be pertinent to the reality of the current society, making possible the economy of natural resources
and the preservation of the built heritage. In addition, this change needs to previse the needs of new users.
The city of Pelotas has a significant amount of nineteenth-century buildings, which now presentes the new
administrative use. The objective of this work is to analyze whether historical buildings recycled for the
administrative use in the city of Pelotas, RS, offer conditions of environmental comfort in the parameters of
temperature, relative humidity and illuminance. The methodology used was: monitor these parameters for a
period of 12 months and to compare the values found with those established by national, ABNT and
international associations, ASHRAE. It was possible to perceive that the buildings did not offer ideal
conditions for the analyzed parameters. For the air temperature parameter, the most critical period was
winter. On the other hand, the relative humidity showed a greater distance from the maximum values
established, in the summer period. The lighting also showed to be far from the ideal levels of comfort, having
its situation aggravated in the winter. It is possible that, for the recycling project, adaptations were not
foreseen for comfort in the new use, but only the questions related to the conservation of the formal
characteristics of the construction.
Keywords: environmental comfort, recycling, historical heritage.
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1. INTRODUÇÃO
No intuito de preservar prédios com valor histórico, surgiu o processo de reciclagem, ou retrofit. Nesse
processo, a construção tem suas características preservadas, através de obras de restauro, juntamente com sua
adaptação para receber um novo uso. Alterar o uso original da edificação é uma eficiente alternativa de
conservação, já que esse, muitas vezes, passa a não condizer com as necessidades da sociedade, provocando
o abandono do prédio e, consequentemente, a falta de manutenção e perda de suas características formais
(JACOBS, 2009).
Além da preservação do prédio, que permite a continuidade do legado de uma época, a reciclagem é
também um processo sustentável. O uso consciente de recursos naturais e a economia na produção de
matéria-prima e consumo energético são vantagens quando comparadas a uma nova construção. Além disso,
a demolição de prédios existentes é responsável por uma geração de resíduos, muitas vezes, desnecessária
(AYKAL et al., 2011; MUNARIM, 2014; PARADA, 2014).
Para Ribeiro e Lomardo (2014) o processo de reciclagem para um novo uso deve considerar as
questões de conforto ambiental referente ao uso escolhido, questões de conservação dos materiais da
construção e, ainda, as questões de sustentabilidade de todo esse sistema. Munarim (2014) ratifica essa
afirmação, ao mencionar a importância da edificação reciclada apresentar níveis de desempenho superiores
ou, ao menos, iguais aos de uma nova edificação. Isso justifica sua reabilitação não só pelo valor histórico
como, também, pelo impacto ambiental.
Em estudo realizado por Aykal et al. (2011), onde foram avaliadas as condições de conforto visual em
prédios históricos reciclados para o uso de escritório na Turquia, percebeu-se que os níveis de iluminância
encontrados não satisfaziam os níveis mínimos estipulados por norma. Os autores ainda analisaram que, para
o uso original, o residencial, as questões de conforto visual foram satisfatórias. Concluíram, então, que não
basta apenas restaurar as construções com o intuito de preservar suas características construtivas se não
forem previstas as necessidades do novo uso.
Guerra et al. (2016), realizaram o levantamento de microclima de uma edificação histórica, na cidade
de Pelotas, que recebeu o novo uso de museu. Os autores concluíram que, a fim de atingir condições de
conforto aos usuários nas áreas administrativas do prédio, janelas eram frequentemente fechadas, em função
de calor ou por ofuscamento causado pela incidência solar. Do mesmo modo, em ambientes de exposição, a
insolação era barrada em grande parte do dia, a fim de proporcionar cenários para as exposições. Estes
aspectos demonstram que a edificação não apresenta potencial para, passivamente, atender as necessidades
do novo uso. E, agravando a situação, as alterações no modo como os novos usuários utilizam os dispositivos
de ventilação e iluminação natural, como portas e janelas, contribuiu para o surgimento de manifestações
patológicas associadas ao novo microclima gerado no interior dos espaços.
Silva e Henriques (2014) afirmam que o estudo de microclima em prédios históricos tem evoluído nos
últimos anos, tanto em decorrência das necessidades do novo uso, quanto da dificuldade de se atingir níveis
ideais em prédios pré-existentes. Da mesma forma, o Passivhaus Intitut criou uma certificação para prédios
que passaram por reciclagem, atingirem as condições de comportamento energético expressas pelo padrão da
casa passiva. Este padrão, denominado EnerPhit, leva em consideração as dificuldades de se atingir os níveis
ideais da certificação original em edificações já construídas, criando índices mais amenos e possíveis de
serem alcançados (PARADA, 2014; PASSIVHAUS INSTITUT, 2016).
Além do Passivhaus Institut, outras organizações estudam condições consideradas ideais para o
conforto dos usuários, estipulando valores. Isso torna mais fácil o processo de reciclagem, visto que,
monitorando o comportamento do prédio, é possível compará-lo com valores normatizados e, concluir se a
construção oferece condições de conforto para o novo uso. É o caso da American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers – ASHRAE, que em seus manuais, oferece os padrões de
conforto ambiental nos parâmetros de temperatura e umidade relativa do ar, por exemplo, para diferentes
usos.
Em relação aos padrões de conforto visual, o Brasil possui a NBR 8995 (ABNT, 2013), elaborada pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas, a partir de comissões de normatizações internacionais, como
ISO, International Organization of Standardization, e CIE, Comission Internationale de l’Eclairage. A
norma estabelece condições de iluminação consideradas ideais para diferentes usos, considerando os
aspectos de segurança e conforto para realização de tarefas.
Sendo assim, a fim de tornar-se uma alternativa sustentável, a reciclagem deve prever, também, as
questões de conforto ambiental para seus novos usuários. Ou seja, o novo uso da edificação histórica, precisa
ser condizente com seu potencial, demonstrando a importância de se conhecer o comportamento
microclimático da mesma, antes das obras de reabilitação, a fim de não gerar maiores gastos energéticos em
seu novo uso (RIBEIRO, 2010; RIBEIRO e LOMARDO, 2014; GUERRA et al, 2016).
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Tendo a cidade de Pelotas, situada no extremo sul do Brasil, um vasto exemplar de edificações com
valor histórico, principalmente edificadas no século XIX, este estudo torna-se de grande valia para a região,
proporcionando a adequada utilização dos prédios e trazendo benefícios para o patrimônio edificado.

2. OBJETIVO
O objetivo geral deste trabalho é verificar se, edificações históricas do século XIX na cidade de Pelotas/RS,
recicladas para receberem o uso administrativo, oferecem condições de conforto ambiental nos parâmetros
de temperatura, umidade relativa do ar e iluminância, para seu novo uso.

3. MÉTODO
Para alcançar os objetivos deste trabalho, separou-se a metodologia em quatro etapas, compreendendo:
caracterização do objeto de estudo; monitoramento dos parâmetros de temperatura e umidade relativa do ar;
medições lumínicas para iluminância mantida; verificação dos dados obtidos com especificações de normas
para conforto ambiental.

3.1. Caracterização do objeto de estudo
O objeto de estudo é composto por duas edificações construídas no século XIX, na cidade de Pelotas, no Rio
Grande do Sul e tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2014). Os
prédios, conhecidos como Casarões 2 e 8, em referência à sua numeração, tiveram por uso original o
residencial. As duas edificações foram escolhidas para o presente trabalho por estarem abrigando um novo
uso, o administrativo.
O Casarão 2 (Figura 1), construído em 1830, foi totalmente reformado no ano de 1880, quando passou
a contar com fachada em estilo eclético, incorporando as características dos então construídos, Casarões
vizinhos. Em 2004 o prédio passou por processo de reciclagem, abrigando o Centro Cultural Adail Bento
Costa, no pavimento térreo, e a Secretarial Municipal da Cultura, foco do trabalho, no segundo pavimento
(SECULT, 2008; GUERRA, 2012).
O Casarão 8 (Figura 2), construído em 1878 já com fachada no estilo eclético, ficou abandonado por
muitos anos, entrando em estado próximo a ruína. Em 2011 teve início seu processo de reciclagem,
abrigando hoje o Museu do Doce, da Universidade Federal de Pelotas. Os escritórios, referentes às atividades
administrativas do museu, localizam-se no segundo pavimento, permitindo a realização do trabalho em
comparação ao Casarão 2, onde também estão localizados os espaços administrativos (SECULT, 2008;
GUERRA, 2012).

Figura 1 – Casarão 2, Fachada principal.

Figura 2 – Casarão 8, Fachada principal.

As edificações estão localizadas em frente à Praça Coronel Pedro Osório, em esquinas opostas. O
Casarão 2 possui fachada principal para a orientação oeste e fachada secundária voltada para o sul. Já o
Casarão 8, possui fachada principal com orientação oeste e secundária com orientação norte. Ambas
edificações, apesar de construídas com algumas décadas de diferença, possuem sistema construtivo de
paredes portantes em alvenaria de tijolos. Internamente algumas paredes foram confeccionadas em estuque.
Também apresentam grande número de aberturas para o exterior. (SECULT, 2002; 2008; NEUTZLING,
2010).
Para realização deste trabalho, optou-se por selecionar um ambiente com o uso administrativo em cada
prédio, a fim de realizar os levantamentos. Assim, foi possível verificar se atendem, ou não, aos requisitos de
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conforto ambiental para o novo uso que receberam, segundo as normas da ASHRAE e ABNT. Dessa forma,
optou-se por ambientes com características similares em relação às orientações de fachada, áreas de vidro
voltadas para o espaço externo, número de usuários que frequentam o espaço e equipamentos. Os dois
ambientes estão localizados no segundo pavimento de cada edificação.
No Casarão 2 o ambiente escolhido possui piso de madeira, paredes rebocadas e pintadas e forro
também em madeira. Voltadas para o exterior, na orientação oeste, existem duas porta-janelas com acesso à
balcões, para a orientação sul existem duas janelas. A área de vidro do ambiente representa 13% de sua área
de piso. A iluminação artificial é feita através de dois trilhos com quatro lâmpadas hálogenas, de baixa
temperatura de cor (SECULT, 2002; 2008).
O ambiente escolhido no Casarão 8, também possui piso e forro em madeira, com paredes rebocadas
com revestimento de pintura. Neste pavimento, nenhum ambiente possui duas orientações solares, portanto,
foi escolhido o ambiente usado por um número similar de usuários ao Casarão 2, aproximadamente 4
pessoas, com a orientação oeste. Para esta orientação, o espaço conta com duas porta-janelas com área de
vidro de 12% em relação à área de piso. A iluminação artificial é realizada por quatro pontos de luz no forro,
com duas lâmpadas fluorescentes tubulares, com temperatura de cor alta (NEUTZLING, 2010).
Nos dois Casarões os ambientes abrigam quatro usuários efetivos, ou seja, que realmente trabalham no
espaço, entretanto recebem outras pessoas ao longo do dia. A maior diferença de utilização entre os prédios é
a quantidade de equipamentos. Enquanto no Casarão 2 existem computadores e impressoras que
permanecem no ambiente, no Casarão 8 os equipamentos são levados pelos usuários, não permanecendo
além dos horários de uso. Dessa forma, o Casarão 2 apresenta mais fontes de calor e umidade em seu
interior.

3.2 Monitoramento de temperatura e umidade relativa do ar
Para monitoramento dos parâmetros de temperatura e umidade relativa do ar nos dois ambientes analisados,
realizou-se a coleta de dados por um período de 12 meses. A fim de monitorar os dois parâmetros
concomitantemente, escolheu-se um único equipamento que registrasse os valores para os dois, sendo este do
modelo HOBO H8 RH/Temp Data Logger.
Os sensores foram aferidos, antes de sua utilização, através da programação para registro de valores de
temperatura e umidade a cada uma hora, mesma configuração a ser utilizada no trabalho, através do software
BoxCar Pro 4. Em seguida, os sensores foram acondicionados em uma caixa térmica e essa em um isopor,
onde permaneceram por 72 horas, a fim de verificar a acuracidade especificada pelo fabricante. Tendo os
dois sensores mostrado-se dentro dos limites considerados aceitáveis, foi possível passar para a próxima
etapa do monitoramento.
Após reprogramados, através do mesmo software, para registro de valores a cada uma hora, visando
uma maior precisão na leitura dos resultados, os sensores foram instalados, um em cada ambiente. A cada
mês os equipamentos eram retirados, descarregados e reinstalados no mesmo local. Para escolha da altura e
do modo de instalação dos sensores, a fim de não prejudicar os acabamentos dos prédios e facilitar a retirada
mensal dos mesmos, seguiu-se a metodologia de Guerra et al. (2016).
A etapa de monitoramento teve início em dezembro de 2015 e término em novembro de 2016,
completando 12 meses.

3.3 Medições de iluminância
A fim de caracterizar os espaços quanto ao conforto visual, relacionado às condições de trabalho em
escritórios, foram realizadas medições lumínicas seguindo a metodologia da NBR 15215-4 (ABNT, 2006).
Para tanto, foram utilizados luxímetros calibrados do modelo Instrutherm LD-209, em razão de sua
eficiência para os levantamentos necessários.
Antes da realização dos levantamentos foi realizado o cálculo, de acordo com a norma (ABNT, 2006),
do número de pontos necessários para a coleta de dados em cada ambiente. Foram calculados, então, 16
pontos de medição em cada ambiente.
Ainda seguindo as especificações da norma (ABNT, 2006), optou-se por realizar as medições de
iluminância nos dias mais próximos possíveis aos equinócios e solstícios, dias referentes às trocas de
estações, totalizando, então, quatro medições no período de 12 meses. Cada dia de medição teve início às 9
horas e término às 17 horas, por ser o período de funcionamento dos prédios, sendo as medições realizadas
nos 16 pontos de cada ambiente a cada 2 horas.
Sendo assim, foram realizadas medições para o início do verão de 2015, bem como no início do
outono, inverno e primavera de 2016.
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Durante os levantamentos, foram analisados, também, os padrões de uso dos ambientes pelos usuários.
Os dois prédios possuem frente oeste, que, no verão aumenta a temperatura interna e, no inverno, provoca
ofuscamento nas atividades realizadas em computadores, devido à intensa incidência da luz natural. Dessa
forma, em grande parte do período da tarde, os postigos das janelas permanecem fechados, diminuindo a
incidência de luz solar no interior das salas.
Consequentemente, os usuários tem o hábito de utilizar a iluminação artificial, mesmo em períodos
onde seria possível aproveitar a luz natural. No Casarão 2, os usuários utilizam as janelas voltadas para a
orientação sul como forma de melhorar as condições de iluminação, mesmo com os postigos das janelas
voltadas para oeste fechados. O Casarão 8 não possui essa alternativa, e além disso, possui maior
profundidade em relação à face das aberturas externas, dificultando a iluminação natural no interior do
espaço.

3.4 Verificação das condições reais de conforto com valores expressos por norma
O fato da cidade de Pelotas ser caracterizada por um com clima subtropical úmido, com temperaturas
bastante diferentes entre as estações do ano e altas taxas de umidade relativa do ar (EMBRAPA, 2016a),
tornaram inviáveis as comparações com valores estipulados pela certificação Enerphit. Isso por serem muito
rígidos e de difícil alcance, mesmo para edificações recicladas (PASSIVHAUS INSTITUT, 2016). Sendo
assim, e em razão da ausência de normas brasileiras que estipulem valores para temperatura e umidade
relativa do ar considerados confortáveis para diferentes atividades, optou-se por utilizar as especificações de
ASHRAE. Estas especificações incluem uma fórmula que permite calcular os valores ideias de temperatura
interna quando comparados às temperaturas externas (ASHRAE, 2009).
toc = 18,9 + 0,255tex

Equação 1

Onde:
toc é temperatura operativa de conforto [°C];
tex é temperatura externa [°C].
Os valores de umidade relativa do ar estipulados também por ASHRAE, devem estar contidos no
intervalo de 30% a 60%. Ambientes com umidades relativas menores que 30% geram desconforto aos
usuários, assim como, ambientes acima de 60% de umidade relativa do ar, que tornam-se favoráveis ao
surgimento de fungos e mofos, prejudiciais tanto aos usuários quanto aos materiais construtivos (ASHRAE,
2001).
Para a análise da iluminância, propriedade da iluminação que permite aos usuários o desempenho de
suas atividades com conforto e segurança, medida a uma altura de 75cm do piso, a fim de comparar com as
estações de trabalho, utilizou-se os valores da norma brasileira NBR 8995 (ABNT, 2013). A norma
especifica, para ambientes de trabalho em escritórios, uma iluminância mantida mínima de 500 lux. Este,
então, é o valor ao qual serão comparados os níveis de iluminância coletados nas medições. A Tabela 1
apresenta o resumo dos valores ideais para os parâmetros ambientais analisados.
Tabela 1 – Valores ideais de conforto ambiental para os parâmetros analisados.
Parâmetros Ambientais
ASHRAE
ABNT
Mínimo

Máximo

Mínimo

Temperatura do ar

toc = 18,9 + 0,255tex

-

Umidade Relativa do ar

30%

-

Iluminância

60%
-

500 lux

A fim de facilitar a visualização dos resultados para os parâmetros de temperatura e umidade relativa
do ar, optou-se por realizar a análise para as duas estações com condições climáticas características, o verão
e o inverno. Para isso, escolheu-se o dia mais quente da estação de verão e o dia mais frio da estação de
inverno, a fim de verificar as condições internas paras as piores condições externas. Vale ressaltar que as
edificações não contam com instalações de climatização artificial, apesar de em alguns momentos os
usuários do Casarão 2 levarem seus equipamentos para aquecimento, como estufas. Além disso, foram
escolhidos dias de semana para realização dessa análise, para que os valores obtidos considerassem as
condições de operação real dos ambientes, com utilização de equipamentos geradores de umidade e calor, a
presença de pessoas e o funcionamento de iluminação artificial.
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Para os resultados das medições lumínicas, foram escolhidos os dias de medições próximos aos
solstícios de verão e inverno, a fim de completar a caracterização destas estações para todos os parâmetros
ambientais em análise.

4. RESULTADOS
4.1 Resultados do monitoramento do microclima
A temperatura mais alta encontrada no verão foi no dia 8 de fevereiro de 2016, dia com mínima de 22,5 °C e
máxima de 35,4 °C (EMBRAPA, 2016b). Na Figura 3 é possível ver o comportamento para a temperatura do
ar monitorada durante o dia 8 de fevereiro a cada uma hora.
A menor temperatura do inverno foi registrada no dia 20 de junho. Neste dia a mínima registrada foi
de de 5,7°C e a máxima de 11,8ºC (EMBRAPA, 2016b). A Figura 4 apresenta as variações de temperatura
no interior dos Casarões para o dia mais frio.

Figura 3 – Comportamento da temperatura no dia mais quente do
verão

Figura 4 – Comportamento da temperatura no dia mais frio do
inverno

Através dos gráficos é possível perceber que o comportamento de ambas edificações é similar ao
longo do dia para as duas situações. No verão, as temperaturas internas começam a entrar em elevação
próximo das 10 horas da manhã. No inverno, a elevação da temperatura interna tem início antes, por volta de
8 horas da manhã, quando os usuários começam a chegar aos prédios.
No verão, os comportamentos apresentaram-se mais próximos, em função da falta de climatização
artificial, sendo o efeito da elevação da temperatura interna decorrente, apenas, do sistema construtivo, que
apresenta alta inércia térmica. No inverno, as temperaturas ficam mais distantes entre os dois prédios, pelo
fato de, no ambiente do Casarão 2, os usuários levarem estufas para aquecimento artificial. Outro motivo
para o aquecimento começar acontecer mais cedo é a necessidade dos usuários de abrir as janelas e permitir a
insolação, fato que não ocorre no verão, quando, por vezes, a luz natural é barrada para não aumentar as
temperaturas. A umidade relativa do ar também foi analisada para os mesmos dias de verão e inverno,
conforme Figuras 5 e 6.

Figura 5 – Comportamento da umidade relativa no dia mais
quente do verão

Figura 6 – Comportamento da umidade relativa no dia mais frio
do inverno
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Em relação à umidade relativa do ar, pode-se dizer que o comportamento nos dois ambientes está
condizente com o comportamento de temperatura dos gráficos anteriores, onde os ambientes com
temperatura mais elevada apresentaram a umidade relativa do ar mais baixa.
Enquanto no verão o Casarão 8 apresentou temperaturas mais elevadas, apesar de pouca diferença em
relação ao outro prédio, a umidade relativa do ar esteve mais amena, com pouca diferença entre os
ambientes. Apesar de similares, o ambiente do Casarão 8 apresenta variações muito significativas em alguns
horários. Sabendo que não existe nenhum tipo de climatização artificial no espaço, é possível que possa ter
sido algum erro de leitura do sensor, visto que a umidade oscilou quase 5% em apenas uma hora.
No inverno, o ambiente do Casarão 2 apresentou as maiores temperaturas, em função de aquecedores
utilizados pelos usuários, sendo assim, os valores de umidade relativa foram menores. Assim como a
diferença entre temperaturas foi maior no inverno entre os ambientes, a umidade respeitou o comportamento,
com amplitude próxima a 10%. É possível que, sem a presença de aquecedores artificiais, no inverno o
amplitude entre comportamento dos ambientes seja mais próxima.

4.2 Resultados das medições lumínicas
Para análise dos resultados das medições lumínicas optou-se pela visualização dos dados coletados nas
medições de solstício de verão e de solstício de inverno, através de uma escala de cores para intervalos de
valores em lux (Figura 7). As Figuras 8 e 9 apresentam a média de valores de iluminância, por ponto de
medição, para os cinco horários de medições realizadas no dia referente ao solstício de verão.

Figura 7 – Escala de iluminância para caracterização dos ambientes.

Figura 8 – Comportamento da iluminância no solstício de verão,
Casarão 2

Figura 9 – Comportamento da iluminância no solstício de verão,
Casarão 8

Percebe-se que a iluminância no ambiente do Casarão 2 é maior que a encontrada no Casarão 8. Isso
ocorre em função da profundidade do ambiente em relação às janelas. Enquanto no Casarão 2 o ambiente
possui aberturas para o meio externo nas orientações sul e oeste, no Casarão 8 elas ocorrem apenas na
orientação oeste. Da metade para o fundo do ambiente, no Casarão 8, a iluminância é bastante prejudicada.
No comportamento da iluminância no dia referente ao solstício de inverno (Figuras 10 e 11), os níveis
de iluminância já apresentam-se significativamente menores. Entretanto, os dois ambientes apresentam
comportamento similar. Nos pontos medidos próximos às janelas, as iluminâncias ficaram acima de 400 lux,
enquanto no resto do ambiente, estiveram abaixo dos 250 lux.
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Figura 10 – Comportamento da iluminância no solstício de
inverno, Casarão 2

Figura 11 – Comportamento da iluminância no solstício de
inverno, Casarão 8

A partir destas figuras, é possível dizer que a iluminação artificial não exerceu significativa
modificação na qualidade da iluminação interna, pois, mesmo com iluminâncias baixas, sua ativação não
provocou alteração nos resultados das medições. Ou seja, os níveis altos de iluminância localizaram-se
próximos das janelas apenas, exceto no solstício de verão, em que a intensidade da iluminação natural é
maior.

4.3 Resultados da verificação do comportamento real com as especificações para conforto
ambiental
Para verificação das temperaturas internas com as expressas por ASHRAE (2009), realizou-se o cálculo da
temperatura operativa de conforto para a média diária do dia analisado no verão, e para a média diária do dia
de inverno. Ou seja, o cálculo da temperatura operativa foi realizado para a média de temperatura externa,
registrada em 26,5°C (EMBRAPA, 2016b). Sendo assim, a temperatura considerada confortável para os
usuários no interior dos ambientes seria de 25,7 °C. Já a temperatura operativa de conforto, calculada com
para o dia mais frio, que registrou média de 7,7ºC, ficou em 20,9ºC (EMBRAPA, 2016b). A partir das
Figuras 12 e 13, foi possível analisar se as temperaturas internas estiveram próximas às consideradas
confortáveis.

Figura 12 – Temperatura Operativa de Conforto x Temperaturas
Reais, no verão.

Figura 13 – Temperatura Operativa de Conforto x Temperaturas
Reais, no inverno.

É possível dizer que, no verão, as temperaturas dos
temperatura operativa de conforto, sendo a mais alta, distante
temperaturas ficam mais distantes da considerada confortável e
possuía nenhum método de climatização artificial no inverno,
10ºC abaixo da temperatura operativa de conforto.
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Para a umidade relativa do ar, em nenhum momento os valores chegaram próximos ao mínimo
estipulado por ASHRAE (2001), sendo assim, nas Figuras 14 e 15, apenas o valor máximo foi delimitado no
gráfico.

Figura 14 – Umidade Relativa Ideal x Umidade Relativa Real,
no verão.

Figura 15 – Umidade Relativa Ideal x Umidade Relativa Real, no
inverno.

Percebe-se que, em grande parte do tempo, tanto no inverno quanto no verão, as taxas de umidade
relativa do ar estão acima do máximo estipulado pela norma, que é de 60%. Apenas no inverno, quando os
usuários do Casarão 2 utilizaram métodos artificiais de aquecimento, obteve-se o controle desse parâmetro
ambiental.
A fim de analisar a conformidade da iluminância do ambiente com a especificada pela ABNT (2013),
optou-se por calcular a porcentagem do número de pontos que apresentaram o valor ideal, acima de 500lux,
em todas as cinco medições do dia, e não somente basear-se na média de valores (Tabela 3).
Tabela 3 – Porcentagem de pontos com iluminância acima de 500lux por dia de medição.
Prédio
Verão
Inverno
Casarão 2

51%

15%

Casarão 8

35%

12%

Até mesmo no solstício de verão, quando a intensidade da iluminação é maior, a iluminância não
apresentou-se conforme o especificado por norma como ideal para desempenhar atividades de escritórios. No
solstício de inverno, essa proporção de pontos com mais de 500lux em relação ao número de pontos
medidos, mostrou-se ainda inferior. Isso demonstra uma iluminância precária nestes ambientes.

5. CONCLUSÕES
O trabalho alcançou seu objetivo geral, bem como os objetivos específicos. Foi possível caracterizar o
comportamento das edificações analisadas quanto à temperatura e umidade relativa do ar, bem como em
relação às características de iluminância. É possível dizer, também, que os prédios em questão, Casarões 2 e
8, não estão proporcionando aos usuários boas condições de conforto ambiental para os parâmetros
avaliados.
Os valores de temperatura do ar encontrados dentro dos ambientes, principalmente no inverno, estão
distantes dos considerados confortáveis ao ser humano. Além dos gráficos, que ilustram esse
comportamento, o fato de os usuários sentirem a necessidade de utilizar equipamentos para modificar o
microclima interno, ratifica essa conclusão.
A umidade relativa do ar no interior dos ambientes também esteve acima do valor máximo confortável
aos usuários. O nível elevado desse parâmetro pode facilitar o surgimento e proliferação de fungos,
ocasionando problemas de saúde aos ocupantes do prédio.
A iluminância, mesmo com auxílio de iluminação artificial, não apresenta-se satisfatória na maior
parte do dia. Esse parâmetro é de fundamental importância para que os usuários tenham conforto no
momento de realizar suas atividades.
Dessa forma, é possível dizer que, um estudo prévio do comportamento microclimático dos prédios,
teria apresentado essas deficiências, possibilitando a escolha de outro uso ou, ainda, adaptações para que as
necessidades básicas de conforto para o uso administrativo fossem supridas. O fato de o Casarão 2 conseguir
atingir níveis de umidade relativa dentro do ideal, além de ficar mais próximo da temperatura de conforto
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durante o inverno, com o uso de aquecedores, mostra que é possível, através de climatização artificial,
alcançar níveis ideais de conforto.
Contudo, esse planejamento deve ser feito concomitantemente ao projeto de restauro, dessa forma, a
reciclagem estaria prevendo não só a conservação das características formais e do legado histórico, como,
também, minimizando gastos com futuros ajustes. Além disso, o uso empírico de métodos de aquecimento
ou resfriamento, por parte dos usuários, pode provocar gastos energéticos maiores, quando comparados a
projetos de climatização elaborados por profissionais.
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RESUMO
A ventilação natural pela ação dos ventos é uma das principais estratégias para o alcance do conforto térmico
por meios passivos, além de proporcionar a salubridade dos ambientes internos e a economia da energia
elétrica. Diversas estratégias têm sido utilizadas para a incorporação dos ventos nos espaços internos. Dentre
estas podemos citar os sheds, aberturas na cobertura que funcionam para extração ou para captação do ar,
dependendo de sua orientação em relação aos ventos externos dominantes. O comportamento qualitativo e
quantitativo da ventilação natural pode ser analisado por meio de diversas ferramentas como simulação
computacional CFD, ensaios experimentais no túnel de vento e ensaios em mesa d´água. As simulações CFD
e os ensaios no túnel de vento são pouco acessíveis e de difícil utilização pelos arquitetos. Já os ensaios de
escoamentos hidráulicos é uma alternativa viável devido seu baixo custo e fácil operacionalidade,
possibilitando análises compatíveis com a realidade de forma simplificada. O objetivo geral deste artigo é
analisar o desempenho qualitativo de diferentes geometrias de sheds, com relação à ventilação natural por
ação dos ventos. Foram confeccionados três modelos em escala reduzida de cortes verticais para realização
de ensaios com o equipamento da mesa d’agua a fim de estudar o fluxo de ar nos ambientes internos. Os
modelos foram avaliados para a situação de extração (0°) e captação (180°) do ar. Os resultados mostraram
que, para todas as geometrias analisadas, esses dispositivos como extratores de ar apresentaram um melhor
desempenho do que como captadores. Isso aconteceu principalmente, pois, apesar dos sheds captadores
apresentarem um maior número de aberturas de entrada de ar, apenas o primeiro shed funciona como
captador, sendo que os outros sheds funcionam como extratores, reduzindo o fluxo de ar interno.
Palavras-chave: ventilação natural, sheds, ensaios na mesa d´água, análises qualitativas.

ABSTRACT

Natural ventilation is one of the main strategies to achieve the thermal comfort, besides providing internal
environment’s health and the saving of electrical energy. Different strategies have been used to incorporate
the air in the internal spaces. Among them it highlights the sheds, openings on the roof that work for air
extraction or collecting, depending on their location in relation to the prevailed winds. The qualitative
and quantitative behaviour of natural ventilation can be investigated through Computer Fluid Dynamic
simulations, the wind tunnel and water table tests. CFD simulations and wind tunnel are difficult to use by
architects. Already, the water table tests are a viable alternative, due to low costs and easy application,
making possible compatible analyses with the reality in a simple way. The objective of this article is to
analyse the qualitative performance of different shed’s geometries, in relation to the natural ventilation by
the action of the winds. Three small scale models of vertical cuts were made to perform tests with the water
table equipment, to study the airflow in the indoor environments. These models were evaluated for the air
extraction s (0º) and collection (180º). The results showed that the air extractors sheds presented a better
performance than as air collectors sheds, for all the analysed geometries. It is occurs because, although the
sheds as collectors present a greater number of air inlet openings, only the first shed functions as a collector.
Keywords: natural ventilation, sheds, water table tests, quantitative analyses
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1. INTRODUÇÃO
A ventilação natural dos edifícios é uma das principais estratégias passivas para o resfriamento do edifício.
Para Araújo (2011), muitas vezes a aplicação da ventilação natural é negligenciada, pois, requer estratégias
projetuais mais elaboradas se comparados com aquelas que utilizam somente ventilação mecânica ou
artificial como forma de resfriamento dos ambientes. Levin (2011), lista alguns dos maiores desafios para o
controle da qualidade do ar circundante pela ventilação natural, dentre eles: condições locais (ventos,
temperatura, umidade), tipologia arquitetônica e controle de aberturas. Por outro lado, para Edwards (2013)
destaca que os profissionais da arquitetura vêm aprimorando o aproveitamento das condicionantes naturais
nos projetos uma vez que essas são de fundamental importância para promover o conforto térmico dos
usuários, a salubridade dos ambientes internos e, consequentemente, a economia da energia elétrica. De
acordo com Givoni (1976), o aproveitamento da ventilação natural como meio de resfriamento passivo dos
ambientes permite manter a qualidade do ar, além de promover o bem-estar térmico dos ocupantes uma vez
que acelera o processo de evaporação do corpo humano, auxiliando na regulagem biológica desse, e ainda,
resfria a superfície do edifício.
Diversas estratégias têm sido utilizadas para a incorporação dos ventos nos ambientes internos.
Dentre estas podemos citar os sheds, aberturas na cobertura que funcionam para extração de ar quente ou
para captação do ar, direcionando-o para o interior do edifício, dependendo de sua orientação em relação aos
ventos externos dominantes, auxiliando também na entrada de iluminação natural. Apesar do grande
potencial dessa estratégia projetual Bittencourt e Cândido (2006) destacam que os sheds são pouco utilizados
pelos projetistas. Lobô e Bittencourt (2003) ressaltam que, apesar do Brasil possuir características favoráveis
para o aproveitamento dos ventos para a obtenção de conforto térmico, observa-se que tal estratégia não é
empregada, e isso se deve muitas vezes ao fato do pouco conhecimento científico por parte dos projetistas.
De acordo com Lukiantchuki (2015), isso ocorre devido à falta de dados técnicos acessíveis ao projetista, o
que talvez justifique o fato de que, muitos trabalhos abordam o uso dos sheds apenas para obtenção de luz
natural, não avaliando assim, a ventilação natural. Segundo Araújo (2011), o aproveitamento desses
dispositivos se torna mais eficaz quando esses são incorporados desde o início do projeto, integrando-se
organicamente ao edifício. Nesse quesito, destaca-se o trabalho do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé,
cujos sheds são utilizados na maioria dos seus projetos, visando à incorporação da luz natural e dos ventos
dominantes nos ambientes internos. O grande destaque de suas obras são os hospitais da Rede Sarah
Kubitschek, que buscam o conforto térmico através do aproveitamento das condicionantes naturais por meio
do uso de sheds.
É de suma importância tornar o uso da ventilação natural acessível ao profissional por meio de
recursos eficazes e de fácil aplicação (ARAÚJO, 2011). A análise da distribuição do fluxo de ar no ambiente
urbano e nos edifícios pode ser realizada através de diversas ferramentas e por duas abordagens distintas,
porém complementares: a quantitativa, a qual inclui medições in loco e em modelos (em escala real ou
reduzida) e a qualitativa, a qual inclui a utilização dos métodos e técnicas de visualização de escoamentos
(TOLEDO, LAURENTINO, 2010). Dentre elas podemos citar: 1) experimentos em túnel de vento com
modelos reduzidos; 2) experimentos em mesas d’água com modelos reduzidos; 3) experimentos em tamanho
real; 4) simulação computacional utilizando a dinâmica dos fluidos computacional – CFD e 5) fórmulas
analíticas e semi-empíricas (CHEN, 2009). Esses diversos métodos apresentam vantagens e desvantagens
que deve embasar a escolha da ferramenta que será utilizada na pesquisa. Para a correta seleção de
alternativas de projeto que visam melhorar o aproveitamento da ventilação natural, torna-se necessário o
conhecimento do comportamento do escoamento do ar pelo exterior e interior dos edifícios.
Segundo Etheridge e Sandberg (1996) os programas CFD permitem a avaliação qualitativa e
quantitativa dos fenômenos físicos da ventilação natural. No entanto, essas ferramentas são pouco acessíveis
e de difícil utilização pelos projetistas, por exigirem alto investimento inicial e conhecimentos específicos de
modelagem computacional, além de implicarem elevado tempo de processamento dos dados (CHEN, 2004,
BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2005). O túnel de vento também é uma ferramenta que permite análises
qualitativa e quantitativa do fluxo de ar, mas também é pouco acessível aos projetistas, encontrando-se
disponíveis somente em laboratórios especializados. Além disso, o custo de execução é elevado, não possui
facilidade de operação - exigindo um grande conhecimento por parte do projetista - e tem-se a necessidade
de um grande espaço físico (MATSUMOTO, 2011).
Nas primeiras etapas do desenvolvimento do projeto, o estudo qualitativo direciona a escolha da
geometria, o posicionamento da edificação e a localização de aberturas nas superfícies. À medida que os
projetos vão sendo desenvolvidos, os ensaios quantitativos ajustam na definição dos detalhes construtivos
com maior precisão, pois pequenas alterações podem modificar o comportamento do vento. Os ensaios no
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túnel de vento podem ser realizados quando as metodologias simplificadas não fornecem resultados com
detalhes suficientes para auxiliar as decisões de projeto, ou para validar os resultados de outras ferramentas.
É uma importante ferramenta de auxílio ao projetista na concepção do projeto (MATSUMOTO, 2011).
A mesa d’água constitui-se como um equipamento hidráulico, utilizado como modelo analógico para
a visualização da ventilação natural em modelos de escala reduzida (TOLEDO, 2006), e possui um grande
potencial de utilização para fins didáticos e práticos, avaliando o escoamento natural do ar pela ação do
vento. Essa ferramenta permite a visualização dos desvios do fluxo e a formação de vórtices e esteiras,
utilizando sabão líquido. Segundo Toledo e Pereira (2003) as vantagens do equipamento são: a) baixo custo
de execução, b) facilidade de operação e manutenção; c) necessidade de pouco espaço físico; d) facilidade de
utilização de maquetes pelos arquitetos; e) caracterização instantânea das aberturas de entrada e de saída e f)
visualização continuada do escoamento, possibilitando tanto o registro fotográfico como a sua filmagem. No
entanto, existem algumas limitações, como: a) visualização em apenas duas dimensões, simplificando a
visualização do fenômeno real que é essencialmente tridimensional; b) impossibilidade de mensuração de
grandezas aerodinâmicas, como pressão, velocidades e taxas de vazão e c) simulação de escoamentos apenas
isotérmicos, não servindo para analogia de ventilação natural por diferença de temperatura. A escolha por
essa ferramenta de análise foi devido ao fato de que o uso de ferramentas de análises simplificadas, como a
mesa d’agua, permite que o projetista submeta seu projeto a situações semelhantes ao real, analisado as
potencialidades e possibilidades de melhoria quanto a incorporação dos elementos naturais de ventilação
para promoção do conforto térmico dos usuários. Toledo et al. (2014) ressalta que, equipamentos tais quais a
mesa d’água são pouco explorados para a visualização da ventilação natural, apesar de constatações de que
os efeitos visuais são muito semelhantes àqueles obtidos em experimento mais complexos, como os
aerodinâmicos.

2. OBJETIVO
O objetivo geral deste artigo é analisar o desempenho qualitativo de diferentes geometrias de sheds
extratores e captadores de ar, com relação à ventilação natural por ação dos ventos.

3. MÉTODO
Para atingir os objetivos desse trabalho, utilizou-se uma metodologia dividida em quatro etapas: 1. Definição
dos modelos avaliados, 2. Planificação e construção dos modelos físicos de escala reduzida, 3. Ensaios
experimentais através da mesa d´água do IAU (Instituto de Arquitetura e Urbanismo) – USP

3.1. Definição dos modelos avaliados
Três diferentes geometrias de sheds projetados pelo arquiteto Lelé nos hospitais da Rede Sarah foram
avaliadas, por ser o arquiteto brasileiro que mais utiliza esses dispositivos para captação e para extração de ar
e com a maior variação geométrica, sendo elas: 1) Hospital Sarah de São Luís (CR): sheds de formato
ortogonal, semelhante ao desenho mais comum desses dispositivos, conhecidos como dente-de-serra. Essa
geometria serve de referência para analisar as inúmeras evoluções que ocorreram nas geometrias dos sheds
projetados por Lelé até chegar aos formatos aerodinâmicos, visto que é um dos primeiros hospitais da Rede;
2) Hospital Sarah de Salvador (G02): o formato dos sheds muda com proposta do Sarah de Salvador,
surgindo os sheds aerodinâmicos para melhorar o desempenho da ventilação e da iluminação naturais. Essa
geometria e variações a partir dela foi a mais utilizada nos hospitais Sarah (Brasília, Rio de Janeiro, entre
outros) e 3) Hospital Sarah de Fortaleza (G01): em função do clima local surgem os sheds com formato de
um meio arco. A forma côncava de Salvador se transformou em uma superfície convexa visando melhoras
nas questões climáticas locais (figura 1). Esses três modelos foram os escolhidos por serem os mais
divergentes dentre os sheds projetados por Lelé, representando claramente a variação geométrica existente
nos seus edifícios.
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Figura 1 – Hospitais da Rede Sarah de São Luís, Salvador e Fortaleza, respectivamente (Marieli A. Lukiantchuki, 2012).

Baseado na pesquisa de Lukiantchuki (2015) os modelos analisados apresentam um formato
retangular com 5,00m de largura e altura e 7,50m de comprimento. O edifício tem 3 sheds, cuja distância
entre eles é de 2,50m. Todas as aberturas têm a mesma dimensão 5 x 0,625m e a distância vertical entre elas
é de 3,75m (figura 2).
S1

S2

S3

S1

S2

S3

S1

S2

S3

Figura 2 – Modelos avaliados: Sarah São Luís (CR), Fortaleza (G01) e Salvador (G02), respectivamente (LUKIANTCHUKI, 2015)

3.2. Planificação e construção dos modelos físicos de escala reduzida
A construção do modelo físico requer uma avaliação interativa entre os requisitos do modelo e as limitações
impostas pela mesa d´água (dimensões da área de ensaio), considerando uma escala conveniente. O modelo
deve ser rígido e reproduzir, o mais fielmente possível, a geometria do edifício analisado e os seus detalhes.
A confecção do modelo é realizada a partir das recomendações da mesa d´água utilizada nessa pesquisa. A
maquete é visualizada apenas em duas dimensões, simplificando a visualização do fenômeno real que é
essencialmente tridimensional. Diante disso, a maquete é construída em corte com uma altura mínima de
2cm. O modelo físico ensaiado deve ter no máximo 44 cm de largura, deixando 15cm livre nas bordas
laterais para evitar um efeito de blocagem e, consequentemente, interferência nos resultados. Como o
interesse é analisar o comportamento do fluxo de ar nos ambientes internos, o modelo pode ter no máximo
60cm de profundidade. Diante dessas recomendações os modelos foram construídos na escala 1:13, sendo
detalhados na tabela 1.

Dados do modelo
Altura

Tabela 1 – Cálculo da escala para as maquetes.
Dimensões originais (m)
Dimensões do modelo (m)
0,65 (corte)

0,05

Largura

5,00

0,38

Comprimento

7,50

0,58

Escala

1:13

Obstrução da seção de ensaio

2,4%

Os modelos foram planificados, no software AutoCAD que prepara dos desenhos de forma compatível
com a cortadora a laser desenvolvida pela empresa Persona Máquinas, do modelo “Bee”. O uso dessa
máquina além de acelerar e facilitar essa etapa possibilita uma alta precisão no corte de peças curvas, como
os sheds. O material utilizado para a construção das maquetes foi o MDF cru de espessura 3mm e os sheds
de modelos curvos, (b) e (c), foram feitos em acetato transparente (figura 3).
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(a)
(b)
(c)
Figura 3 – Maquetes dos edifícios escolhidos, (a) Modelo CR (caso de referência) ortogonal, Sarah São Luís, (b) Modelo GR 01 meio arco, Sarah Fortaleza e (c) Modelo GR 02 - aerodinâmico, Sarah Salvador

3.3. Ensaios experimentais na mesa d’água
Geralmente, os equipamentos utilizados para a quantificação e visualização dos efeitos do escoamento em
meio aquoso são: os túneis, os tanques e os canais. Segundo Toledo et al. (2014), os tanques e os túneis
permitem a visualização do escoamento em modelos tridimensionais, já os canais permitem apenas a
visualização em modelo bidimensional. Segundo Toledo (2006), experimentos quantitativos exigem tempo e
podem acabar interferindo nas atividades do ambiente a ser analisado, com exceção dos tuneis de vento, pois
necessitam de laboratórios bem equipadas para a prática. Segundo o autor, para os experimentos qualitativos
os métodos tradicionais de visualização, como os ensaios em mesa d´água, exigem menos tempo, são mais
baratos e mais fáceis de manusear, sendo uma boa alternativa aos CFD. A mesa d’água é uma ferramenta que
possui um grande potencial de utilização para fins didáticos e práticos, avaliando o escoamento natural do ar
pela ação do vento, além de permitir a visualização dos desvios do fluxo e a formação de vórtices e esteiras,
utilizando sabão líquido. Segundo Toledo e Pereira (2003) as vantagens do equipamento são: a) baixo custo
de execução, b) facilidade de operação e manutenção; c) necessidade de pouco espaço físico; d) facilidade de
utilização de maquetes pelos arquitetos; e) caracterização instantânea das aberturas de entrada e de saída e f)
visualização continuada do escoamento, possibilitando tanto o registro fotográfico como a sua filmagem.
No entanto, existem algumas limitações: a) visualização em apenas duas dimensões, simplificando a
visualização do fenômeno real que é essencialmente tridimensional; b) impossibilidade de mensuração de
grandezas aerodinâmicas, como pressão, velocidades e taxas de vazão e c) simulação de escoamentos apenas
isotérmicos, não servindo para analogia de ventilação natural por diferença de temperatura.
Essa etapa foi realizada no Laboratório de Conforto Ambiental do Instituto de Arquitetura e
Urbanismo de São Carlos da Universidade de São Paulo (IAU/USP). A mesa d´água é composta por dois
reservatórios de água com as dimensões de 74x25x50 cm, totalizando 92,5 litros cada, conectados por uma
bomba de 0,75CV e 60 Hz, cuja velocidade e a vazão do fluxo de água são controladas por um inversor de
frequências, modelo CFW08 da WEG que está conectado à bomba. A largura da área de trabalho é de 0,74m
e o comprimento de 1,10m, totalizando uma área de 0,814m2 (figura 4).

Figura 4 – Mesa d´água do IAU-USP, utilizada nos ensaios.

Para a realização do ensaio, adiciona-se água no reservatório com o acionamento da bomba e,
assim, cria-se um ciclo entre os dois reservatórios, passando uma película d´água pela área de ensaio.
Quando o plano da área de ensaio termina, é formada uma pequena queda d´água, que após a adição de
detergente líquido, serve para criar uma espuma que facilita a visualização do escoamento do fluido, através
do contraste entre a espuma branca e o fundo escuro da área de ensaio.
Os experimentos foram realizados para dois ângulos de incidência dos ventos externos: extratores de
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ar (0°) e captadores de ar (180°) para cada modelo analisado, totalizando 6 ensaios. Uma câmera digital da
marca Nikon, modelo D5100, com tripé foi instalada na parte superior da mesa para a filmagem dos ensaios
para uma análise posterior.

4. RESULTADOS
De modo geral, a distribuição do fluxo de ar interno é influenciada pela orientação de suas aberturas aos
ventos dominantes, uma vez que a maneira como o vento incide na edificação modifica os campos de
pressões no entorno e, consequentemente, a forma como o fluxo interno percorre o espaço. Aliado a esses
fatores, modificações na geometria do edifício também exercem uma influência significativa no desempenho
da ventilação no espaço interno. A seguir, três diferentes geometrias de sheds projetadas pelo arquiteto Lelé
são analisadas, qualitativamente, para a situação de extração e captação de ar, a fim de identificar a trajetória
do fluxo de ar dentro e ao redor do edifício.

4.1. Sheds extratores de ar
Em todos os casos analisados, nota-se claramente que o fluxo de ar que incide pela abertura frontal a
barlavento (A1) possui um direcionamento para baixo com velocidades elevadas, propagando-se em seguida
pelo espaço interno e evidenciando a recirculação de ar com velocidades reduzidas no centro do ambiente.
Têm-se velocidades mais altas na abertura de entrada de ar, notado pela maior concentração de espuma nessa
região e ausência de fluxo de ar abaixo dessa abertura. Logo após entrar no espaço, nota-se uma redução da
velocidade do fluxo de ar (redução da espuma) devido à expansão da corrente de ar e da recirculação central
interna. Essa trajetória possibilita uma maior corrente de ar na zona de ocupação dos usuários, formando um
único vórtice central em CR e G01 (figuras 5 e 6), ao contrário da G02 que, devido o formato dos sheds em
duplo arco, impõe uma ondulação em torno de dois eixos (figura 7).

(a)
(b)
Figura 5 – (a) Distribuição do fluxo de ar, em corte, ao longo do espaço interno, do modelo CR e (b) croqui explicativo com setas
direcionais de escoamento do vento – sheds extratores de ar

(a)
(b)
Figura 6 – (a) Distribuição do fluxo de ar, em corte, ao longo do espaço interno, do modelo G01 e (b) croqui explicativo com setas
direcionais de escoamento do vento – sheds extratores de ar
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(a)
(b)
Figura7 – (a) Distribuição do fluxo de ar, em corte, ao longo do espaço interno, do modelo G02 e (b) croqui explicativo com setas
direcionais de escoamento do vento – sheds extratores de ar

Quando o fluxo de ar incide nos sheds, tem-se um aumento de sua velocidade. Isso ocorre devido ao
vento externo que tangencia a cobertura com altas velocidades, gerando uma zona de separação fortemente
depressionária junto às aberturas dos sheds e, consequentemente, a aceleração do fluxo de saída, junto à face
superior. Desse efeito resultam campos de pressão assimétricos nas aberturas, que em conjunto com a
influência do shed seguinte, dá origem a uma zona de recirculação nos sheds, com entrada e saída de ar pela
mesma abertura. No entanto, essa recirculação permanece nessa região, ocasionando uma massa de ar
estacionária que não penetra no espaço interno e que reduz a quantidade de ar que é extraída pelo 1° e 2°
dispositivos, ou seja, cria-se apenas uma zona de recirculação de ar entre esses dois primeiros sheds que
pouco contribuem para o efeito da ventilação no interior da edificação. Já no último shed, isso não ocorre,
existindo apenas extração do ar e de uma forma mais intensa. Uma ausência de fluxo de ar foi registrada na
região a jusante do edifício, representada pela total ausência de espuma (figuras 5, 6 e 7).
No caso da G01 o seu formato ocasiona o duplo vórtice interior que gera a extração mais intensa pelo
3° shed, a recirculação no 1° e, no 2° shed, devido à parede inferior curva que canaliza a recirculação
exterior para esses dispositivos (figura 6). Além disso, é importante ressaltar que o vórtice a barlavento
possui uma recirculação de menor intensidade que o segundo a sotavento. Já na G02, nota-se fluxo reverso
no 2° shed. Apesar de ocorrerem recirculações próximos ao 1° shed, a velocidade da corrente de ar que
tangencia esse primeiro dispositivo é mais forte do que as que ocorrem nos sheds posteriores,
proporcionando a extração do ar de forma mais intensa e por toda a abertura. Dessa forma, não nota-se a
entrada da massa de ar estacionária localizada na região abaixo da abertura dos sheds de forma tão intensa
quanto no 2° shed (figura 6).
A forma arquitetônica interfere diretamente na distribuição das pressões nas superfícies dos edifícios e
a maneira como o escoamento contorna as geometrias aerodinâmicas (G01 e G02) reduz a separação, o que
aumenta localmente as velocidades e, portanto, diminui as pressões. No entanto, a curvatura da G02, devido
ao formato aerodinâmico, o escoamento do fluido tangencia uma maior superfície do primeiro shed, o que
aumenta a velocidade e pode ocasionar uma queda de pressão mais significativa nas aberturas posteriores e,
consequentemente, a extração do ar de forma mais intensa (figura 7). Ressalta-se a importância de
complementar esses dados com ensaios experimentais ou numéricos para extrair dados quantitativos e,
assim, ter uma análise mais completa.

4.2. Sheds captadores de ar
Nas análises feitas na mesa d’água, em todos os casos analisados, quando os sheds funcionam como
captadores de ar, a corrente de ar incide na cobertura com altas velocidades ocasionando uma zona de
separação com a formação de uma grande sombra de vento com baixas velocidades nos sheds localizados
posteriormente. Esse efeito é percebido claramente por uma grande massa de espuma circulando sobre a
cobertura. Na região de ocupação dos usuários, próxima ao shed localizado a barlavento, tem-se uma zona de
calmaria, com baixas velocidades, indicando que o ar que penetra por esse dispositivo não alcança a altura
dos usuários com altas velocidades. Na abertura a sotavento, nota-se a saída do fluxo de ar direcionada para
baixo e com maiores velocidades, devido a grande concentração de espuma (figuras 8, 9 e 10).
Para todas as geometrias dos sheds analisadas, apenas o dispositivo frontal a barlavento funciona
como captador de ar. O fluxo de ar incidente na cobertura com altas velocidades gera uma forte zona de
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separação com a formação de uma sombra de vento que ocasiona a queda dos valores de pressão nas
aberturas dos sheds localizados na região posterior (Cps negativo). Esse efeito aumenta a probabilidade de
ocorrência de um fluxo reverso nas aberturas dos sheds S1 e S2, que ao contrário de captarem o ar, passam a
extraí-lo.
Nota-se claramente pelas imagens que o ar captado pelos sheds atinge apenas a região superior do
espaço, uma vez que o ar que entra pelo primeiro dispositivo é extraído pelos outros sheds, não atingindo a
zona de ocupação com altas velocidades. A intensidade com que o vento incide sobre esses dispositivos e
gera a sombra de vento nos sheds posteriores, pode ocasionar uma redução mais intensa nos valores de Cps
e, consequentemente, maiores ΔCps entre as aberturas. No CR o fluxo de ar captado pelo primeiro shed é
direcionado para frente sendo parcialmente extraído pelos sheds posteriores. O fluxo com maior velocidade
permanece na zona superior do espaço e na região mais afastada do shed captador, apresentando a aceleração
do ar e a saída pela abertura mais baixa. Em função disso, forma-se uma recirculação oblíqua em torno de
um eixo próximo ao canto inferior sob a entrada e à medida que o ar vai se direcionando para o fundo do
ambiente, a velocidade sofre uma redução, atingindo valores mais baixos próximos ao shed captador. Esses
valores reduzidos indicam que o ar que penetra por esse dispositivo não chega com grandes velocidades à
altura do usuário (figura 8).

(a)
(b)
Figura 8 – (a) Distribuição do fluxo de ar, em corte, ao longo do espaço interno, do modelo CR e (b) croqui explicativo com setas
direcionais de escoamento do vento – sheds captadores de ar

Nas outras geometrias analisadas (G01 e G02), devido à curvatura aerodinâmica acentuada, o fluxo é
desviado para baixo de forma mais intensa, o que aumenta a velocidade na zona de ocupação dos usuários.
Isso faz com que um fluxo com maiores velocidades atinja locais mais distantes do shed captador (figuras 9 e
10). Cria-se um vórtice no sentido oposto ao vórtice central. Por outro lado, a trajetória do fluxo de ar interno
forma uma região de sombra de vento com velocidades reduzidas logo abaixo do shed captador (figura 10).
Já a G01, devido ao seu formato em meio arco, o ar com maiores velocidades é direcionado para baixo,
atingindo o centro do ambiente e sendo extraído, posteriormente, pela abertura a sotavento e pelos sheds
localizados na região posterior ao shed captador. Essa configuração ocasiona uma circulação do ar interno
em 2 eixos de modo que o fluxo que entra com altas velocidades pela cobertura gera uma zona de calmaria
com valores reduzidos também na região próxima ao shed captador (figura 9).
Analisando as regiões de calmaria localizadas logo abaixo do shed captador nas geometrias G01 e
G02, nota-se uma maior intensidade na velocidade da recirculação de ar no caso da geometria G01, além do
vórtice cobrir uma área menor do modelo (figura 9). No modelo G02, tem-se um fluxo de ar mais canalizado
e que atinge o fundo do modelo em uma angulação menos incisiva que e no modelo GR01, isso ocorre
devido ao seu formato mais aerodinâmico.
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(a)
(b)
Figura 9 – (a) Distribuição do fluxo de ar, em corte, ao longo do espaço interno, do modelo G01 e (b) croqui explicativo com setas
direcionais de escoamento do vento – sheds captadores de ar

(a)
(b)
Figura 10 – (a) Distribuição do fluxo de ar, em corte, ao longo do espaço interno, do modelo G02 e (b) croqui explicativo com setas
direcionais de escoamento do vento – sheds captadores de ar

5. CONCLUSÕES
De maneira geral, nos ensaios na mesa d´água variando a geometria dos sheds, para todos os casos
analisados, esses dispositivos como extratores apresentaram um melhor desempenho do que como captadores
de ar. Isso aconteceu, pois, apesar dos sheds como captadores apresentarem um maior número de aberturas
de entrada de ar, apenas o 1° shed funciona como captador. O vento incidente na cobertura, forma uma
sombra de vento acarretando em regiões de massa de ar estacionadas localizados na região posterior e,
consequentemente, a extração do ar. Ainda nesse caso, nos dois sheds posteriores há uma recirculação de ar,
não havendo uma diferença de pressão significativa o que acarreta em pouca influência na circulação no
interior dos modelos, Quando os sheds atuam com extratores de vento, há uma maior recirculação de ar por
todo o modelo, não havendo grandes zonas de calmarias. Nota-se que na zona de percepção do usuário, que
fica na parte inferior da edificação, há uma maior renovação de ar, com velocidades dos ventos mais
pronunciadas.
Ainda no caso de atuarem como extratores, a grande diferença entre as geometrias analisadas é que,
embora em todo o fluxo de ar passe na zona do usuário e seja extraído pelo 1° shed, no caso da geometria
G01, devido ao seu formato de meia curva, há a formação de um segundo grande vórtice na área central. Já
no caso das outras duas geometrias (GR e G02) há a formação apenas de uma grande zona de recirculação de
ar, mas com uma boa movimentação em praticamente toda a área de análise e, principalmente, na zona de
ocupação do usuário.
Para os sheds atuando como captadores percebe-se que a conformação arquitetônica possui uma
influência maior na circulação interna dos modelos, uma vez que o direcionamento dos fluxos de acordo com
formato do shed a barlavento pode ser direcionado para cima, como no caso do CR, ou para baixo na região
do usuário como no caso do modelo G01. Esse direcionamento também acarreta em zonas de calmarias,
podendo possuir uma maior ou menor área, como nos casos do CR e G01 respectivamente.
Por fim, com esses resultados nota-se mais uma vez a eficácia da mesa d´água como ferramenta para
a análise das variações no comportamento da ventilação natural de ambientes. Apesar das limitações da
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ferramenta trata-se de um equipamento viável à análise de diferentes geometrias e conformações de edifícios,
tanto no nível urbano quanto para os espaços internos das construções. Vale ressaltar que, existem outros
parâmetros projetuais de análise no que diz respeito ao aproveitamento de ventilação natural em sheds,
dentre eles: o tamanho das aberturas, outras geometrias dos sheds, localização e número das aberturas nas
fachadas, inclusão de protetores solares nas aberturas, entre outros, que são muito importantes para análise
do desempenho da ventilação natural por meio de sheds. No entanto, o objetivo da presente pesquisa foi
analisar três diferentes geometrias projetadas por Lelé, a fim de compreender de que maneira essas mudanças
influenciam na extração e na captação de ventilação natural através de sheds na cobertura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO, C. V. de A. “Análise de componentes arquitetônicos para potencialização da ventilação natural com ênfase em
captadores de vento”. 2011. 130 f. Dissertação (Mestrado em Conforto no Ambiente Construído; Forma Urbana e Habitação) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011.
BITTENCOURT, L.; S. CÂNDIDO, C. “Introdução à ventilação natural”. Maceió: EDUFAL. 2005.
CHEN, Q. “Ventilation performance predictin for buildings: a method overview and recent applications”. In: “Building and
environment”, 44 (2009) 848-858.
CHEN, Q. “Using computational tools to factor wind into architectural environment design”. Energy and Buildings, v. 36, 2004.
EDWARDS, Brian. Contexto Ambiental, educacional e profissional. In: EDWARDS, B. “O guia básico para a sustentabilidade”.
Barcelona. Ed. Gustavo Gilli, 2008.
ETHERIDGE, D.; SANDBERG, M. “Building ventilation : theory and measurement”. Chichester: John Wiley & Sons, 1996.
GIVONI. B. “Man, climate and architecture”. Londres: Applied Science Publishers, 1976
LEVIN, H. “Natural ventilation: A sustainable solution to infection control in healthcare settings?” IAQ Conference. Anais... . p.10,
2011.
LOBÔ, D.F., BITTENCOURT, L.S. “A influência dos captadores de vento na ventilação natural de habitações populares
localizadas em climas quentes e úmidos. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 3, n. 2, p. 57-67, abr./jun. 2003. ISSN 1415-8876
LUKIANTCHUKI, M. A. “Sheds extratores e captadores de ar para indução da ventilação natural em edificações”. 2015. Tese
(doutorado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.
MATSUMOTO, E; LABAKI, L. Túnel de vento. In: KOWALTOWSKI, D. C. C. K. “O processo de projeto em arquitetura: da teoria
à tecnologia”. São Paulo: Editora Singer, 2011.
TOLEDO, A. M.; PEREIRA, F. O. R. “O potencial da mesa d’água para a visualização analógica da ventilação natural em edifícios”.
In: “ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO – COTEDI”. 2003.
TOLEDO, A. M.; PEREIRA F. O. R.; RUTTKAY, F. O. “Visualização analógica da ventilação natural pela ação do vento em
edifícios residenciais na mesa d’água”. In: “I CONFERÊNCIA LATINO AMERICANA DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL. X
ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO”. São Paulo, 2014.
TOLEDO, A. M. “Avaliação do desempenho da ventilação natural pela ação do vento em apartamentos: uma aplicação em
Maceió/AL”. Tese (Engenharia Civil), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
TOLEDO, A. M.; LAURENTINO, N.; “Análise da ventilação natural em apartamentos reversíveis por meio de ensaios analógicos na
mesa d’água”. 2010.

563

10

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO TAMANHO DAS ABERTURAS DE
ENTRADA DE AR NO DESEMPENHO DA VENTILAÇÃO NATURAL
Helenice M Sacht (1); Marieli Azoia Lukiantchuki (2); Rosana Caram (3)
(1) Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Foz do Iguaçu – PR, Brasil,
helenice.sacht@edu.br
(2) Universidade Estadual de Maringá, Maringá – PR, Brasil, mlukiantchuki@yahoo.com.br
(3) Instituto de Arquitetura e Urbanismo - IAU, USP, São Carlos – SP, Brasil, rcaram@sc.usp.br
Universidade Federal da Integração Latino-Americana,
Foz do Iguaçu–PR, 85867-970, Tel.: (45) 3529-2790

RESUMO
A ventilação natural é uma eficiente estratégia para o resfriamento passivo de edifícios, para melhorar a
qualidade do ar interior, o conforto dos ocupantes e, consequentemente, a economia da energia elétrica.
Características como o tipo de janelas, mobilidade, área efetiva de ventilação, formas de operação, se
contemplam elementos que oferecem maior resistência à passagem do ar ou elementos direcionadores, entre
outros que influenciam diretamente nas condições de ventilação natural. Diante disso, o presente trabalho
teve como objetivo realizar uma comparação do desempenho da ventilação natural que diferentes áreas de
janelas proporcionam a um ambiente, por meio de simulações computacionais utilizando como ferramenta o
software CFD (Computational Fluid Dynamics) – Ansys CFX. Para o desenvolvimento do estudo foram
alteradas as dimensões das aberturas de entrada de ar de um modelo, a fim de avaliar a influência desse
parâmetro na quantidade do fluxo de ar, nas taxas de renovação de ar/hora, nos coeficientes de pressão nas
aberturas (janelas e portas) e na distribuição qualitativa do fluxo de ar interno. Foram analisadas duas
diferentes dimensões: área da janela correspondendo a 10% e 25% da área do piso, cujas dimensões foram
determinadas com base em normas e legislação construtiva. De modo geral, as condições de ventilação
natural foram influenciadas pela mudança na dimensão das aberturas e pela variação do ângulo de incidência
dos ventos, apresentando alterações expressivas nos coeficientes de pressão médios das aberturas e nas taxas
de renovação de ar/hora. Houve um incremento de 78% e 134% nas condições de ventilação natural para
ângulos de incidência de 0° e 45° respectivamente. Para 135° e 180° esse aumento foi de 122% e 121%.
Palavras-chave: Ventilação natural; Simulação Computacional; CFD; Janelas.

ABSTRACT
Natural ventilation is efficient for passive cooling of buildings, to improve indoor air quality, occupant
comfort and, consequently, the reduction of the use of electric energy. Characteristics such as the type of
windows, if fixed or mobile; effective ventilation area; operation; if present elements that offer greater
resistance to the passage of the air, it influences directly on the conditions of natural ventilation. Therefore,
the present work aimed to compare the natural ventilation conditions that different window areas provide to
an environment, by means of computational simulations using Computational Fluid Dynamics (CFD) - –
Ansys CFX. To develop the study were changed dimensions of the inlet openings of a model, specifically the
windows, to evaluate the influence of this parameter in the amount of airflow in the change rates, the
pressure coefficients in the openings (windows and doors) and in the qualitative distribution of internal
airflow. Two different dimensions were analysed: window area corresponding to 10% and 25% of the floor
area, whose dimensions were determined based on codes and construction legislation. The conditions of
natural ventilation were influenced by the modifications in the size of the openings and variation of the angle
of incidence of the winds, presenting significant changes in the pressure average coefficients and the air
change rates. An increase of 78% and 134% in the natural ventilation conditions was observed for incidence
angles of 0 ° and 45 ° respectively. For 135 ° and 180 ° this increase was 122% and 121%.
Keywords: Natural ventilation; Computer simulation; CFD; Windows.
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1. INTRODUÇÃO
A ventilação natural é uma estratégia eficiente para resfriamento passivo de edifícios, para melhorar a
qualidade do ar interior e o conforto dos ocupantes, bem-estar e produtividade. De modo geral, a distribuição
e a velocidade do fluxo de ar interno são fortemente influenciadas pela implantação do edifício no terreno e
pela orientação de suas aberturas aos ventos dominantes, uma vez que a maneira como o vento incide na
edificação modifica os campos de pressões no entorno da construção e ao redor das janelas e, portanto, a
forma como o fluxo interno percorre o espaço. Aliados a esses fatores, o tamanho, a forma e a localização
das aberturas no edifício também exercem uma influência significativa no desempenho da ventilação natural
no espaço interno.
Na ventilação cruzada, as aberturas são dispostas em fachadas nas diferentes orientações do edifício,
sendo que as aberturas de entrada devem situar-se nas zonas de alta pressão e as de saída nas zonas de baixa
pressão. Além da localização, o tipo de abertura afeta diretamente o desempenho da ventilação cruzada, pois
interfere tanto na resistência oferecida ao fluxo de ar como no seu direcionamento e intensidade. Além disso,
a dimensão interfere na quantidade e no padrão de distribuição do fluxo de ar.
Segundo Givoni (1976), a abertura menor – seja de entrada ou de saída – é que determina a velocidade
média do ar internamente. O aumento simultâneo das aberturas de entrada e saída resulta em velocidades
internas do ar mais elevadas. A combinação de uma entrada pequena com uma saída maior produz um
movimento de ar concentrado, de maior velocidade, limitado a uma pequena seção do ambiente (efeito
Venturi). Entrada e saída de tamanhos similares resultam em uma ventilação mais distribuída.
Neste contexto, existem ferramentas computacionais para análise das condições de ventilação natural,
sendo que umas das opções mais indicadas é a utilização de programas CFD (Computational Fluid
Dynamics). O CFD “Computational Fluid Dynamics”, ou seja, fluidodinâmica computacional ou dinâmica
dos fluidos computacional consiste na simulação numérica de processos físicos e/ou físico-químicos que
apresentam escoamento. Através desses tipos de ferramentas podem ser calculadas temperaturas,
velocidades, pressão, coeficientes de pressão e outras características dos fluidos, por meio de modelos
baseados nos princípios de conservação de massa, da energia e da quantidade de movimento, no domínio do
espaço e do tempo, sendo totalmente adequados aos estudos da ventilação natural no edifício e no meio
urbano.
Cóstola e Alucci (2011) avaliaram a viabilidade no uso de dinâmica dos fluídos computacional (CFD)
para a obtenção de Cp, assim como avaliar a importância de alguns aspectos da configuração das simulações
nos resultados obtidos. O artigo concluiu que o uso de CFD para a definição de Cp é viável e constitui uma
importante alternativa aos túneis de vento. No entanto, diferentes configurações da simulação levam a desvios
consideráveis, tanto em termos absolutos (até ± 0,5) quanto em termos relativos (até 50%). Lukiantchuki et al. (2016)
avaliaram a influência da variação na geometria dos sheds e na dimensão das aberturas de entrada e saída de ar no
desempenho da ventilação natural. Os resultados indicam que sheds com geometrias aerodinâmicas e o aumento das
aberturas de saída de ar incrementam o fluxo de ar interno. Para os sheds captadores o aumento isolado das aberturas de
entrada de ar não proporciona uma melhora significativa na captação dos ventos pela cobertura.

Na pesquisa realizada por Morais e Labaki (2017), o objetivo foi analisar a ventilação natural por ação
dos ventos no interior de edifícios para três edifícios multifamiliares do Programa Minha Casa, Minha Vida,
considerando três ângulos de incidência do vento (0º, 90º e 135º). No tocante à investigação por tipologia
arquitetônica, primeiramente alertam para a implantação do edifício no lote. Nessa pesquisa constatou-se
ainda que a posição de implantação oblíqua (ou diagonal) do edifício em relação ao vento dominante
forneceu os melhores resultados de velocidades médias internas nas três tipologias estudadas. Quanto à
geometria dos edifícios, observou-se que o uso de reentrâncias nas fachadas incrementa a diferença de
pressão nas aberturas. Numa das tipologias, com grande reentrância central na fachada, ocorreram os
melhores resultados de ventilação nos apartamentos. Observou-se ainda que edifícios monolíticos e muito
alongados com fachadas desprovidas de reentrâncias resultam em apartamentos centrais sem ventilação
cruzada, como ocorreu numa das tipologias analisadas na pesquisa.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é avaliar a influência de diferentes áreas da abertura de entrada de ar no
desempenho da ventilação natural dos ambientes internos, por meio de simulações computacionais utilizando
software CFD (Computational Fluid Dynamics).
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3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido em duas etapas principais: 1) Determinação das características do caso
base; 2) simulações computacionais.

3.1 Determinação das Características do Caso Base
O modelo avaliado corresponde a área de um quarto ou sala de uma residência, de forma que atendesse
simultaneamente às recomendações do código de obras de Foz do Iguaçu, São Carlos e Maringá. A escolha
por esses ambientes foi devido à recomendação da norma de desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013), onde a
realização de medições/ simulações devem considerar os ambientes de longa permanência. Diante disso,
foram levantadas as dimensões para quartos e salas, de acordo com o Código de Obras das cidades
pesquisadas.
O estudo desse ambiente teve como objetivo verificar a influência das áreas das aberturas de entrada
de ar no comportamento do vento no interior da célula, tanto para a incidência perpendicular (0°, 90° e 180°)
como para a oblíqua (45° e 135°) dos ventos dominantes. A interferência de elementos externos na
ventilação e a disposição de ambientes não é o foco dos resultados que se pretendia alcançar, mas sim o
desempenho da solução em um ambiente apenas, uma vez que selecionar uma tipologia habitacional
específica implicaria em resultados específicos para a tipologia analisada.
Foram listados especificamente, para os ambientes quarto e sala, a área mínima recomendada, o pédireito mínimo e a área mínima de ventilação em comparação à área de ventilação indicada pela norma NBR
15220 (ABNT, 2005). A Tabela 1 apresenta as características finais do modelo simulado, tendo por base o
Código de Obras das cidades analisadas e a área de ventilação de acordo com a NBR 15220 (ABNT, 2005).

Cidades
São Carlos
Foz do Iguaçu
Maringá
Modelo de Referência
Final

Tabela 1 - Definição final do modelo de referência.
Código de Obras
Pé-Direito
Ventilação
Quarto (m²)
Sala (m²)
Mínimo (m)
(Quarto)
8,0
8,0
2,70
6,25%
9,0
8,0
2,40
8,33%
9,0
8,0
2,60
10,0%
9,0

-

2,70

10,0%

Norma
Ventilação
(Sala)
6,25%
6,25%
10,0%
-

NBR 15220
15 a 25%
25%

Em termos de dimensões do modelo, optou-se pela maior área e maior pé direito, uma vez que ainda
assim, se a área e pé-direito fossem menores, os ambientes simulados ofereceriam maior desconforto. Em
relação à área de ventilação, a situação da norma NBR 15220 (ABNT, 2005) é a mais favorável (25% da área
do piso), porém, se considerada somente uma área de ventilação de 25% da área do piso, poderia não
reproduzir a realidade, portanto, optou-se por analisar áreas de ventilação de 10% e de 25%, de forma a
abranger duas situações.
O tamanho das aberturas é uma das características que influenciam diretamente no desempenho em
termos de ventilação natural. Diante disso, alterou-se a dimensão da abertura de entrada de ar a fim de
avaliar a influência desse parâmetro na quantidade do fluxo que incide e sai do edifício (vazão volumétrica),
nas taxas de renovação de ar/hora, nos coeficientes de pressão nas aberturas (janelas e portas) e na
distribuição qualitativa do fluxo de ar interno. Analisaram-se duas diferentes dimensões: área da janela
correspondendo a 10% e 25% da área do piso (Tabela 2). Além das aberturas, o sistema foi avaliado para
diferentes ângulos de incidência dos ventos externos, variando entre 0º e 45º.

Ilustrações

Caso

Tabela 2 - Detalhamento dos Casos Simulados
CASO 01
CASO BASE
A = 10% da área do piso
A = 25% da área do piso
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Dados do
Projeto

Largura da janela = 0,90m
Altura da janela = 1,0m
Peitoril da janela = 1,0m
Área da janela = 0.90m2 (10% - área do piso)
Área do ambiente = 9,00m2
Pé Direito = 2,70m

Largura da janela = 2,25m
Altura da janela = 1,0m
Peitoril da janela = 1,0m
Área da janela = 2,25m2 (25% - área do piso)
Área do ambiente = 9,00m2
Pé Direito = 2,70m

3.2 Simulações Computacionais
Para a realização das simulações computacionais, utilizou-se o software CFX 12.0, produzido pela empresa
ANSYS. A escolha por essa ferramenta foi devido aos seguintes critérios: trata-se de um software baseado na
Dinâmica dos Fluídos Computacional (CFD), sendo totalmente adequado ao estudo da ventilação natural no
edifício e no meio urbano. Além disso, é uma ferramenta amplamente utilizada nas pesquisas de análise de
fluidos nas áreas de engenharia e arquitetura, apresentando boa coerência dos resultados com os fenômenos
físicos.

3.2.1 Elaboração do Modelo de Referência e do Domínio Computacional
A preparação do modelo base tridimensional foi realizada no software AutoCAD, utilizando os comandos
extrude, union e subtract, para que os objetos sejam compreendidos como sólidos no Icem CFX. O modelo
foi construído considerando apenas as características importantes para as análises e todas as janelas/portas
foram consideradas abertas. Após a finalização, elaborou-se um volume externo estanque, sem aberturas,
representando o domínio pelo qual o fluido seria escoado. O procedimento adotado na confecção foi o de
subtrair esse domínio, gerando um negativo volumétrico da área de estudo e configurando o modelo como
um bloco unificado (Figura 1a-c).

(a)

(b)

(c)

Figura 1 - Construção da geometria no AutoCAD (a) processo de extrude union e subtract, (b) edifício pronto e (c) edifício e o
domínio como um bloco unificado.

Em relação ao domínio, optou-se pelo formato retangular por possibilitar um número menor de
elementos na malha e, consequentemente, a redução do tempo de processamento das simulações. As
dimensões seguiram as recomendações de Harries (2005): distâncias a barlavento e nas laterais = 5H
(13,5m); altura = 6H (16,2m); distância a sotavento = 10H (27m), sendo H=2,7m, que corresponde à altura
do modelo simulado (Figura 2). A área de obstrução do edifício no domínio foi de 1,1%, na seção transversal
no sentido do fluxo e 1,5% no sentido perpendicular ao fluxo, atendendo a sugestão de Cost (2004), cujo
valor não deve exceder 3%. Esse dimensionamento do domínio evita o efeito de blocagem, impedindo que as
fronteiras que o delimitam influenciam no escoamento.
Por fim, o edifício e o domínio foram unidos em um único modelo, eliminando todos os elementos
externos às fronteiras do domínio. O modelo em CAD foi exportado como um bloco único no formato ACIS,
extensão *.sat, compatível para ser aberto no Icem CFX.
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Figura 2 - Dimensões adotadas para o domínio retangular.

Para todas as simulações utilizou-se uma malha estruturada tetraédrica cujos parâmetros globais adotados
foram: maximum element size de 16; natural size de 4; cells in gap de 8. Após a definição desses parâmetros,
a malha foi refinada nas superfícies do edifício em um valor de 0,15m, a fim de melhorar a visualização do
fluxo de ar no espaço interno e no entorno imediato ao edifício. A malha foi gerada, determinando a
quantidade de elementos da malha e o tempo de processamento das simulações (Figura 3a-b).

(a)

(b)

Figura 3 a-b – malha computacional adotada nas simulações.

As condições do domínio foram semelhantes às de um túnel de vento: entrada como INLET e a saída como
OUTLET; as laterais e o teto como WALL free slip (sem atrito) e; o piso e as superfícies do edifício como
WALL no slip (com atrito). A simulação decorreu em regime permanente, na condição isotérmica a 25°C,
com o modelo K-epsilon de turbulência e parâmetros de resolução para controle de convergência de 600
iterações e nível de convergência de 10-4.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1 Variação da Dimensão das Aberturas
A Figura 4 apresenta as taxas de renovação de ar/hora em função dos ângulos de incidência dos ventos
externos, para cada caso analisado, com a porcentagem (%) do incremento nessas taxas no caso um, em
relação ao caso de referência. A Figura 5 apresenta as diferenças entre os coeficientes de pressão médios
(Cps) nas aberturas de entrada e saída do ar, para cada caso, em função dos ângulos de incidência dos ventos.
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Figura 4 - Taxas de renovação de ar/hora em função dos ângulos de incidência dos ventos
externos, para o caso de referência e para o caso um.
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Figura 5 - Diferença dos coeficientes de pressão (Cp) nas aberturas em função dos ângulos de
incidência dos ventos externos, para o caso de referência e para o caso um.

De modo geral, o ângulo de incidência dos ventos e a mudança na dimensão das aberturas
influenciaram nas condições de ventilação natural, apresentando alterações expressivas nos valores de Cps
nas aberturas e nas taxas de renovação de ar/hora. De acordo com os resultados obtidos, o fluxo de ar interno
mostrou-se dependente da dimensão da janela, pois um orifício maior permite a passagem do ar com menor
perda de carga localizada na entrada, devido à obstrução, resultando em um melhor aproveitamento dos
ventos externos no espaço interno e em maiores taxas de renovação de ar por hora.
O caso 01 apresentou um desempenho significativamente superior ao caso base, para os todos os
ângulos de incidência dos ventos externos. O aumento da dimensão da janela gerou valores absolutos de Cp
mais elevados, o que implicou em maiores ∆Cp. Isso indica a possibilidade de uma maior movimentação do
ar no ambiente interno (Figura 5), uma vez que esse diferencial de pressão entre as aberturas é a força motriz
para a circulação do ar.
Os melhores desempenhos foram registrados quando os ventos incidem pela janela (0° e 45°). Já
quando os ventos incidem paralelamente às aberturas (90°), tem-se o pior desempenho, onde o fluxo de ar
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interno apresenta velocidades reduzidas. O Caso 01 apresentou um incremento de 78% e 134% para 0° e 45°
respectivamente, em relação ao Caso base. Para a incidência de 90° o incremento foi de 67%, no entanto,
ressalta-se que os valores permanecem bastante reduzidos. Por fim, para 135° e 180° esse aumento foi de
122% e 121%, respectivamente.
Através da Figura 6, nota-se que no Caso de Referência (CR), o fluxo de ar atinge velocidades maiores
na abertura de entrada de ar, em virtude da sua dimensão menor, o que canaliza o ar nessa região e,
consequentemente, aumenta a sua velocidade. No entanto, esse fluxo de ar com altas velocidades não atinge
o ambiente interno de forma geral, deixando as laterais com velocidades reduzidas. O fluxo de ar com altas
velocidades só atinge a região central, se direcionando para a porta que funciona como a abertura de saída de
ar (região a sotavento com valores de Cps negativos).

(a)
(b)
Figura 6 - Trajetória do fluxo de ar no ambiente interno para o ângulo de incidência dos ventos externos de 0°, para (a) caso base e (b)
caso 01, respectivamente.

Já no C01, nota-se que a velocidade do fluxo de ar na abertura é menor. No entanto, ele atinge de
maneira mais homogênea o ambiente interno, deixando todo o espaço bem ventilado e sem regiões de
calmaria, com velocidades reduzidas. Novamente, o fluxo de ar é direcionado para a porta em virtude dos
valores de Cps negativos e nota-se que a velocidade de ar nessa abertura é mais intensa no C01 do que no
caso base, o que reforça novamente as maiores velocidades do fluxo de ar no ambiente interno, no caso 01
(Figura 5). O aumento da abertura possibilita a entrada de um maior volume de ar no ambiente interno, o que
altera os valores de Cps nas aberturas e, consequentemente, a trajetória do fluxo de ar interno.
Quando a janela funciona como entrada de ar (0° e 45°) nota-se que, tanto para o Caso de Referência
(CR) como para o Caso 01, as maiores taxas foram alcançadas quando os ventos incidiram obliquamente no
edifício (45°), constatando-se diferenças significativas em relação à incidência perpendicular (0°). Isso
ocorreu devido aos maiores valores da velocidade do ar nas aberturas do edifício, no caso de 45°, o que
incrementou a vazão volumétrica e, consequentemente, a renovação do ar no espaço interno (Figura 7). Esse
desempenho é confirmado através dos valores de Cps nas aberturas dos modelos. Nota-se que os maiores
∆Cps foram alcançados para o ângulo de 45° (Figura 5), o que novamente reforça que nesse caso tem-se uma
maior corrente de ar nos ambientes internos.
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(a)
(b)
Figura 7 - Trajetória do fluxo de ar no ambiente interno para o ângulo de incidência dos ventos externos de 45°, para (a) caso base e (b)
caso 01, respectivamente.

Nos dois casos avaliados, quando os ventos incidiram paralelamente às aberturas (90°), o aumento da
abertura não ocasionou um incremento significativo nas taxas de renovação de ar/hora e nem no seu padrão
de distribuição do fluxo de ar interno. Como essas taxas são reduzidas, um incremento de 67% não é
significativo no desempenho da ventilação natural. Embora tenha sido notado um leve incremento na
velocidade do ar na abertura, à medida que a sua dimensão foi aumentada, nota-se apenas uma variação da
velocidade do ar nessa região, sem a sua penetração com maiores velocidades no espaço interno (Figura 8).
Isso é reforçado pelos valores de Cps bastante similares nas aberturas de entrada e saída de ar, o que indica
∆Cps próximos a zero e, consequentemente, um fluxo de ar interno com velocidades reduzidas (Figura 5).

(a)
(b)
Figura 8 - Trajetória do fluxo de ar no ambiente interno para o ângulo de incidência dos ventos externos de 90°, para (a) caso base e
(b) caso 01, respectivamente.

Por fim, quando os ventos incidem no lado oposto, ou seja, pela porta do ambiente, novamente o C01
apresenta um melhor desempenho que o CR. Isso ocorre, pois, nessa situação o aumento é na direção da
abertura de saída de ar, e, assim, nota-se um incremento na velocidade do ar na janela, à medida que ela foi
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aumentada, o que ocasiona uma vazão do ar na saída mais intensa (Figuras 9 e 10). Maiores taxas de
ventilação são obtidas quando as aberturas situadas a sotavento do edifício são maiores. Já nessa situação, as
maiores taxas de ventilação foram obtidas quando os ventos incidem perpendicularmente às aberturas (180°).
Isso é comprovado também pelos valores de ∆Cp, cujos valores são maiores para o C01, conforme
apresentado anteriormente (Figura 5). No entanto, ressalta-se que para os ângulos de 135° e 180° o fluxo de
ar interno apresenta menores velocidades do que para os ângulos de 0° e 45°.
Apesar do incremento na renovação do ar interno, no caso 01, nota-se que para essas situações (135° e
180°), a variação da janela não alterou significativamente a distribuição do fluxo de ar na zona de ocupação
do usuário, sendo que nos dois casos estes foram bastante similares (Figuras 9 e 10).

(a)
(b)
Figura 9 - Trajetória do fluxo de ar no ambiente interno para o ângulo de incidência dos ventos externos de 135°, para (a)
caso base e (b) caso 01, respectivamente.

(a)
(b)
Figura 10 - Trajetória do fluxo de ar no ambiente interno para o ângulo de incidência dos ventos externos de 180°, para (a)
caso base e (b) caso 01, respectivamente.
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5. CONCLUSÕES
Com base nos resultados das simulações computacionais, observou-se que as condições de ventilação natural
foram influenciadas pela mudança na dimensão das aberturas, bem como pela variação do ângulo de
incidência dos ventos, os quais ocasionaram alterações expressivas nos valores dos coeficientes de pressão
médios das aberturas e nas taxas de renovação de ar/hora.
O caso 01 apresentou um desempenho significativamente superior ao caso base, para todos os ângulos
de incidência dos ventos externos. O aumento da dimensão da janela ocasionou maiores ∆Cp, ou seja, indica
a possibilidade de uma maior movimentação do ar no ambiente interno. Os melhores desempenhos foram
registrados quando os ventos incidem pela janela (0° e 45°), sendo que tanto para o CR como para o Caso 01,
as maiores taxas foram alcançadas quando os ventos incidiram obliquamente no edifício (45°), constatandose diferenças significativas em relação à incidência perpendicular (0°). Já quando os ventos incidem
paralelamente às aberturas (90°), tem-se o pior desempenho, onde o fluxo de ar interno apresenta velocidades
reduzidas. O Caso 01 apresentou um incremento de 78% e 134% para 0° e 45° respectivamente, em relação
ao caso base. Para 135° e 180° esse aumento foi de 122% e 121%, respectivamente.
Com relação à distribuição do fluxo de ar no ambiente interno, notou-se que o mesmo mostrou-se
dependente da dimensão da janela, pois um orifício maior permite a passagem do ar com menor perda de
carga localizada na entrada, devido à obstrução, resultando em um melhor aproveitamento dos ventos
externos no espaço interno e em maiores taxas de renovação de ar por hora.
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RESUMO
Atualmente, profissionais da construção civil buscam simuladores de luz natural e artificial para
desenvolverem bons projetos no que diz respeito ao conforto no interior da edificação, uma vez que
necessidades e preocupações com a conservação de energia e conforto ambiental têm se tornado uma
exigência permanente no ato de projetar. Aliado a ferramentas computacionais que permitem o entendimento
do movimento aparente do Sol, os métodos tradicionais são importantes para a compreensão desse
fenômeno, pois utilizam fontes luminosas e modelos reduzidos de edificações. Com isso, pode-se produzir
áreas sombreadas e iluminadas, para constatar, de forma empírica, a interação geométrica entre o objeto de
estudo e a fonte luminosa. Neste contexto pode-se citar o heliodon, equipamento desenvolvido para simular a
trajetória aparente do sol, em quaisquer dias, horários e latitudes da Terra. O objetivo principal deste trabalho
foi confeccionar e testar um modelo de equipamento para experimentação projetual, de forma a facilitar o
processo de ensino-aprendizagem aos alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da
Unimep. A pesquisa foi dividida em etapas, considerando o estudo da trajetória aparente do sol,
estabelecimento dos requisitos para o aparelho, pesquisa de tipologias existentes e, por fim, elaboração e
confecção do heliodon alternativo. Foram desenvolvidas uma maquete física e uma maquete virtual
equivalentes, e ambas foram comparadas, visualmente, nos períodos de Equinócios e Solstícios, tanto no
software Autodesk Revit Architecture, quanto no heliodon. Por meio dos resultados, notou-se similaridade
no aspecto visual das sombras. Dessa forma, foi possível testar a eficiência e autenticidade do heliodon
alternativo.
Palavras-chave: geometria solar, heliodon, software, maquete física, maquete virtual.

ABSTRACT
Nowadays, civil construction professionals seek natural and artificial light simulators to develop good
projects regarding internal building comfort, since needs and worries about energy preservation and
environmental comfort have become a permanent demand in a project. Along with data processing tools, that
enable the understanding of the sun's apparent movement, traditional methods are important to understand
this phenomenon, since they use luminous sources and reduced models of buildings. Therefore, it is possible
to produce shaded and illuminated areas, to state empirically, the geometric interaction between the object of
study and the luminous sources. In this context, heliodon is an equipment that simulates the sun's apparent
path, in any day, time and latitudes. The purpose of this research was to create and test an equipment model
to project experimentation, in order to facilitate the Unimep student's learning process. This essay was
divided in steps, considering the study of the sun's apparent trajetory, equipment's requirements, existents
typologies research and last, elaboration of alternative heliodon. A physical and virtual model were made,
and both were compared visually, during Solstice and Equinox, using Autodesk Revit Architecture and
heliodon. With the results, it is possible to state a resemblance in the visual aspects of the shadows. Thus, it
was possible to test the alternative heliodon's efficiency and authenticity.
Keywords: Solar geometry, heliodon, software, physical model, virtual model.
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1. INTRODUÇÃO
A utilização adequada de recursos naturais e energias renováveis em uma edificação auxiliam no conforto
térmico e na sensação de bem-estar das pessoas. Com isso, há a economia de energias artificiais e melhora na
qualidade de vida para as pessoas que frequentam o ambiente.
Tendo em vista a preocupação atual em aproveitar da maneira mais eficiente os recursos naturais
disponíveis, buscar o conhecimento para atingir tais resultados é importante e urgente. Torna-se fundamental
conhecer os diferentes percursos do Sol ao longo do dia para as diferentes estações do ano, pois desta
maneira pode-se permitir raios solares para o interior dos edifícios; restringir a sua entrada quando
necessário; verificar a melhor orientação do projeto e de espaços internos, de acordo com seus usos; projetar
melhores aberturas e dispositivos controladores solares, almejando qualidade de vida por meio da
iluminação, aquecimento e arrefecimento (FROTA, 2004).
Cada vez mais arquitetos e engenheiros buscam simuladores de luz natural e artificial para
desenvolverem bons projetos no que diz respeito ao conforto no interior da edificação, uma vez que
necessidades e preocupações com a conservação de energia e conforto ambiental tem se tornado uma
exigência permanente no ato de projetar.
Neste contexto pode-se citar o heliodon, equipamento desenvolvido para simular a trajetória aparente
do sol, em quaisquer dias, horários e latitudes da Terra. De acordo com Szokolay (2007), o heliodon definese como “um dispositivo desenvolvido para simular a geometria solar e permitir o estudo de sombreamento
através de modelos reduzidos”. Entretanto há também outra forma de realizar esse estudo e isso ocorre por
meio da tecnologia, a qual dispõe de softwares que oferecem uma ampla variedade de simulações e análises
de energia e luz solar, permitindo assim, buscar uma melhora no desempenho dos edifícios existentes e
auxiliando também no desenvolvimento de projetos de novas construções.
Vários pesquisadores realizaram análises sobre modelos de heliodon existentes, podendo-se citar o
trabalho de Souza et al. (2008) e Fernandes & Cunha (2011).
Souza et al. (2008) projetaram e executaram um modelo de heliodon com apenas um arco central fixo,
correspondente aos equinócios. Ao longo desse arco desloca-se outro arco menor (transversal ao primeiro),
onde há a fonte luminosa. Já Fernandes & Cunha (2011) projetaram om modelo simples, prático e didático,
com a “régua de dias” ao invés de múltiplos arcos.
Entretanto, o modelo mais difundido entre instituições de ensino superior é o heliodon com três arcos
móveis e mesa fixa, utilizando várias lâmpadas. Sua utilização pode estar relacionada a publicações
consagradas, onde explicações sobre a geometria solar podem induzir aos três arcos. Pode-se citar o “Uso
das Cartas Solares: Diretrizes para Arquitetos” (BITTENCOURT, 2004), “Manual de Conforto Térmico”
(FROTA & SCHIFFER, 2001), “Geometria da Insolação” (FROTA, 2004), “Técnica da Orientação de
Edifícios: Insolação, Iluminação e Ventilação” (CARVALHO, 1970), dentre outros.
Além do uso do heliodon no contexto da geometria solar, pode-se citar o trabalho de Silva et al.
(2010), que construíram um modelo para identificar o movimento aparente do Sol e estimar o intervalo de
tempo em que este fica acima do horizonte, em qualquer lugar do planeta e em qualquer época do ano. Para
fins didáticos, desenvolveram um cilindro transparente, no qual aparecem as trajetórias do movimento
aparente do Sol ao longo do ano.
Frente ao exposto, justifica-se a importância de compreender as relações de fenômenos físicos e
geométricos, e entender de fato o funcionamento da trajetória aparente do Sol e seus processos.
O presente trabalho descreve o projeto e construção de um heliodon alternativo, de baixo custo, sendo
considerado uma ferramenta que auxilia de forma eficiente no desenvolvimento de projetos ao se considerar
o conforto ambiental. A eficiência do equipamento também é demonstrada, por meio de ensaios e
comparações em maquete física e virtual.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é, a partir da confecção de um equipamento alternativo - heliodon móvel -, realizar
comparações visuais entre uma mesma maquete física e eletrônica, por meio de análises de insolação e áreas
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sombreadas, utilizando-se o software Autodesk Revit Architecture e o modelo reduzido confeccionado, a fim
de se testar a eficiência do equipamento.

3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido nas seguintes etapas: definição do tipo de heliodon a ser
confeccionado; projeto e confecção do heliodon alternativo; definição do modelo de simulação e forma de
análise dos resultados.

3.1. Definição do tipo de heliodon a ser confeccionado
A importância desta etapa reside em se conhecer os diversos modelos existentes, bem como seu
funcionamento para então se estabelecer os requisitos para a construção. Foram realizadas duas visitas aos
laboratórios de conforto ambiental da UNICAMP (Campinas-SP) e da USC (Universidade do Sagrado
Coração, em Bauru-SP), além de um levantamento de artigos científicos, livros, páginas eletrônicas de
fabricantes, no Brasil e no exterior, com a intenção de se comprovar a utilização de diferentes tipos do
equipamento heliodon. Foi possível constatar uma grande quantidade de modelos. A fim de definir a
tipologia mais adequado, como uma metodologia de seleção, os equipamentos foram listados segundo
características comuns desenvolvidas de acordo com a base teórica, e avaliados por meio de notas 0, 5 e 10
(referentes a ruim, intermediário e ótimo, respectivamente) para os requisitos preestabelecidos: transporte;
didática; manuseio; simulações para quaisquer latitudes, dias (solstícios e equinócios) e horários; fixação de
maquetes; custo; fabricação; demanda de espaço exclusivo e manutenção.
A relação dos modelos estudados está inserida na Tabela 1, onde os tipos de heliodons são numerados
de 1 a 11:
Tabela 1 – Média final dos modelos estudados
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Uma média aritmética simples entre os critérios foi realizada para a atribuir a média final a cada
modelo. A partir da classificação de cada modelo, elaborou-se um gráfico com as médias finais (notas) de
cada equipamento (Figura 1), sendo possível analisar o desempenho de cada um e definir quais seriam os
atributos fundamentais do heliodon.

Figura 1 - Avaliação das médias finais dos modelos distintos de heliodons pesquisados.

Analisando-se individualmente os equipamentos, percebeu-se que aqueles que possuíam as melhores
notas eram, em sua maioria, heliodons com base fixa, por serem mais intuitivos e didáticos. Porém, estes
também não atenderam satisfatoriamente a todos os requisitos preestabelecidos.
Levando-se em consideração os atributos didáticos e a eficiência no que diz respeito a utilização do
heliodon no campus da UNIMEP, foi possível projetar um equipamento mais completo, um novo modelo
alternativo: heliodon móvel, com um arco maior acoplado e ajustável (inclinável) no eixo horizontal, com
base (mesa) fixa e fontes luminosas móveis. Ao longo desse arco, assim como no heliodon executado na
USP (Souza et al, 2008), se desloca outro arco menor, transversal ao arco maior, onde encontram as fontes
luminosas móveis, capacitando-o a simular nos períodos de solstícios e nos equinócios.
Sabe-se que em alguns modelos, para ajustar as latitudes, inclina-se a base ou então, o (s) arco (s) e/ou
os anéis. No caso dessa pesquisa, planejou-se desenvolver um heliodon que fosse móvel (transporte
facilitado), com um arco maior acoplado e ajustável (inclinável) no eixo horizontal (ajuste das latitudes),
com base fixa e fontes luminosas móveis no arco menor.
Ainda que a concepção geral sobre a geometria da insolação seja de domínio comum, sabe-se que
muitos aparelhos possuem características específicas, que são devidamente patenteadas. Dessa forma, este
processo exigiu o respeito aos direitos autorais sobre os heliodons existentes, sendo que se buscou o
desenvolvimento de um projeto original, com base nas necessidades descritas anteriormente.
Dentre todas as características supracitadas, outra exigência era proporcionar mobilidade do modelo
dentro da Universidade; assim, o tamanho máximo do equipamento em posição de transporte foi restrito a
uma altura de 2,10m e uma largura de 0,75 m (para adentrar em qualquer sala que possua porta de tamanho
padrão). Vale lembrar que para simulações em maquetes maiores, o raio da base deve ser o maior possível.

3.2. Projeto e confecção do heliodon alternativo
Em consonância com os requisitos preestabelecidos e necessidades do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Unimep, foi realizado o projeto do heliodon alternativo (Figuras 2, 3 e 4), sendo desenvolvidas perspectivas
3D do equipamento, a fim de facilitar sua confecção.
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Figura 2 – Perspectiva ilustrativa dimensionada do
heliodon alternativo.

Figura 3 – Exemplo de ajuste para Latitude 45º Norte.

Figura 4 – Perspectiva ilustrativa do heliodon alternativo.

Para a confecção do equipamento, inicialmente foi elaborada uma lista de compra dos materiais necessários
e, em seguida dividiu-se a construção do heliodon em sete etapas.

3.2.1. Materiais necessários para a confecção do heliodon
• 3 Barras de 6m de metalon 50mm x 50mm x 1.5mm para montagem toda a estrutura do heliodon;
• 1 Barra de 3m de metalon 40mm x 40mm x 2mm para confecção do arco maior;
• 1 Barra de 1.5m de metalon 30mm x 20mm x 1.2mm para confecção do arco menor;
• 2 Mancais de aço maciço 1020 com rolamentos capazes de inclinar o arco maior (produzidos em
usinagem de alta precisão);
• 2 Chapas 645mm x 465mm x 2.65mm com corte a plasma para confecção do transferidor;
• 1 Base / mesa removível de 110mm x 110mm de MDF branco 15mm;
• 3 Lanternas Super Cree Led, da marca LDU do Brasil, com 5W de potência;
• 4 Rodízios com capacidade de 50 Kg cada;
• 4 Manípulos para fixação das lanternas e travamento do arco menor;
• 2 Manípulos 1/8 para travamento do arco maior;
• 1 Etiqueta de alumínio para identificação do equipamento e seu processo de desenvolvimento;
• Adesivos.
A Figura 5 ilustra algumas peças componentes do heliodon alternativo.
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Figura 5 – Peças do heliodon alternativo.

3.2.2. Etapas da construção
A construção do heliodon englobou sete etapas, descritas a seguir.
Etapa 1: Produção do arco maior (Figura 6) e do menor (Figura 7), utilizando-se uma máquina
calandra, capaz de “dobrar” as barras de metalons.

Figura 6 – Arco maior produzido na máquina calandra.

Figura 7 – Arco menor com a peça que deslizará no arco maior.

O arco menor percorre o arco maior; como sua largura é de 97 cm fez-se necessário criar uma peça
superior que permitisse a remoção do arco menor, facilitando e viabilizando sua entrada em qualquer
ambiente que contivesse uma porta de largura padrão (80 cm) e simultaneamente, fazer com que o arco
menor deslize no maior.
Etapa 2: confecção dos mancais. Devido ao peso do arco maior e a necessidade de incliná-lo de 0º à
180º paralelo ao chão para ajuste das latitudes, foram realizados projetos, cálculos e detalhamentos
necessários para confeccionar dois mancais de aço maciço 1020 em uma usinagem de alta precisão, com os
rolamentos capazes de inclinar o arco maior (Figura 8).
Etapa 3: projeto de duas chapas metálicas com corte a plasma (alta precisão), para confeccionar dois
transferidores de ajuste das angulações das latitudes Norte e Sul (Figura 9).

Figura 8 – Projeto dos mancais de alta precisão

Figura 9 – Exemplo de adesivo das latitudes
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Etapa 4: corte e solda das barras de metalons (Figuras 10 e 11).

Figura 10 – Soldagem da estrutura do heliodon.

Figura 11 – Heliodon com sua estrutura finalizada

Etapa 5: desenho técnico e explicativo do tampo / mesa removível de 1.10 m x 1.10 m, confeccionado
em MDF branco com a espessura de 15mm, pois além de evidenciar melhor as sombras na superfície branca
devido a incidência da fonte luminosa, o MDF é um material mais leve que uma chapa metálica (Figura 12).

Figura 12 – Tampo/mesa removível posicionado sob a estrutura do heliodon.

Etapa 6: aplicação de pintura e colagem de fitas adesivas sob todas as peças que não receberiam tinta
(mancais, rodízios e manípulos).
Etapa 7: elaboração dos adesivos, a fim de facilitar o manuseio e compreensão do equipamento
heliodon alternativo.
Sabe-se que o Planeta Terra gira em torno de seu próprio eixo (movimento de rotação da Terra) e
demora cerca de 24 horas para dar uma volta completa. Portanto, 360º (esfera Planeta Terra), dividido por 24
horas é igual à 15º, sendo assim, a cada 15º que a Terra gira, conta-se uma hora.
Partindo-se do centro do tampo / mesa removível de MDF, com o auxílio de um transferidor de
acrílico, esticou-se a cada 15º uma linha em direção ao arco maior. Posteriormente, foram aplicados os
adesivos (das 06h00min até às 18h00min), que evidenciam os horários (Figuras 13 e 14).

Figura 13 – Posicionamento da linha a cada 15º.

Figura 14 – Colagem dos adesivos com auxílio da linha como referência.

Nas duas chapas metálicas foram colados os adesivos de transferidores, de modo a ajustar as latitudes.
Na parte superior do tampo/mesa removível de MDF, os adesivos têm a função de auxiliar no
posicionamento das maquetes físicas (Norte, Sul, Leste e Oeste).
As figuras 15 a 17 ilustram o equipamento finalizado.
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3.3. Definição do modelo de simulação e forma de análise dos resultados
A confecção da maquete física partiu da premissa de adotar um modelo convencional de residência, onde a
visualização da simulação dos efeitos de sombra e incidência solar podem ser facilmente percebidos.
Portanto, a maquete foi desenvolvida considerando-se um telhado usual de duas águas, com aberturas de
dimensões padrão (portas e janelas). Em seguida, desenvolveu-se o mesmo modelo com as mesmas
dimensões no software Autodesk Revit Architecture. Com as duas maquetes igualmente delineadas, foi
possível aplicar os efeitos solares para se obter os resultados expressos em imagens, onde pôde-se observar o
comportamento da luz solar em ambos os modelos. Dessa forma, a apresentação dos resultados se deu de
forma clara e fácil, tornando imediata a compreensão do quão eficaz é a comparação visual entre os modelos,
físico e virtual. Com isso, evidenciou-se a proximidade com a realidade obtida através da construção do
equipamento heliodon.

4. REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS E ANÁLISE DE RESULTADOS
Os resultados foram analisados de maneira comparativa, por meio de imagens referentes ao estudo de
insolação na maquete física (heliodon construído) e na maquete eletrônica (confeccionada no software
Autodesk Revit Architecture), ambas estudadas na latitude 23° Sul.
Foram simulados, para ambas maquetes, estudos da trajetória aparente do Sol nos períodos de
Equinócios e Solstícios (de Inverno e Verão), nos seguintes horários: 07h00 min, 09h00 min, 12h00 min,
15h00 min e 17h00 min.
A seguir ilustram-se exemplos das imagens obtidas para os períodos de equinócio, solstício de inverno
e solstício de verão, simuladas às 09h00min, tanto no software quanto no equipamento confeccionado
(Figuras 18 a 23):
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As Figuras 24 a 29 mostram exemplos das imagens obtidas para os períodos de equinócio, solstício de
inverno e solstício de verão, simuladas às 15h00min, tanto no software quanto no heliodon confeccionado.

Nas análises de insolação, ao se comparar as imagens obtidas pelo software e pelo uso do heliodon, foi
possível observar as semelhanças referentes à incidência solar e ao sombreamento, podendo-se evidenciar a
eficiência do heliodon construído.
Uma vez que o software apresenta alta precisão e as imagens geradas se mostraram visualmente
similares, é notório perceber que o heliodon construído atendeu às necessidades técnicas envolvidas, e que o
mesmo pode ser utilizado como ferramenta de estudos de insolação, tanto pelos alunos quanto pelos docentes
da universidade.

5. CONCLUSÕES
Ao final do processo de construção do equipamento, pôde-se observar que o trabalho alcançou o propósito
que se pretendia: a confecção de um equipamento alternativo que atendesse às necessidades de uso para os
estudos de insolação. Para tanto, foi necessário testar a compatibilidade dos resultados obtidos com a
maquete física para confirmar sua eficiência. A partir daí a comparação do modelo reduzido com o modelo
construído no software foi de extrema importância, já que esse último apresenta um nível de precisão
elevado. Pelas imagens analisadas, as respostas obtidas foram satisfatórias e podem ratificar sua eficiência.
Assim, por meio do equipamento construído, é possível tornar o estudo da trajetória aparente do Sol
mais didático, despertando maior interesse por parte dos discentes, solidificando a importância do estudo da
geometria solar e a compreensão imediata dos fenômenos envolvidos.
Acredita-se que a oportunidade da experimentação é complementar ao processo de
ensino/aprendizagem, e essas ferramentas são imprescindíveis para que se possa incluir a valorização da
descoberta, da tentativa e do erro nos processos educativos, utilizando uma linguagem própria à prática
profissional do Arquiteto e Urbanista.
Com o novo equipamento desenvolvido com êxito e em pleno uso, espera-se que sejam realizadas
diversas possibilidades de simulações com a utilização de maquetes, desde o primeiro semestre do curso,
quando os alunos ainda não dominam graficamente o processo, até o último semestre, visando apresentações
mais completas dos Trabalhos Finais de Graduação (TFG), uma vez que entende-se a importância de
enxergar de fato os efeitos climáticos e pode-se levá-los em consideração no desenvolvimento dos trabalhos.
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Além de beneficiar os alunos da graduação da Unimep, o heliodon é um equipamento que pode aguçar
a curiosidade de diversos públicos, desde leigos até profissionais da arquitetura e/ou construção civil, uma
vez que a visualização dos efeitos provocados pelo Sol se torna mais interessante e de fácil compreensão, ao
se observar esses efeitos por meio da maquete física.
Por fim, pode-se dizer que o heliodon alternativo construído se mostrou eficaz, evidenciando sua
aplicabilidade em situações reais, sendo uma forma de gerar análises das condições de insolação na
edificação e contribuindo, assim, nas discussões acerca do melhor aproveitamento dos recursos naturais.
Pretende-se, em trabalhos futuros, ampliar as análises do estudo de insolação em maquetes física e
eletrônica, abordando cálculos das dimensões das sombras para estimar a equivalência.
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RESUMO

Pesquisas demonstram que os espaços de transição, aqueles localizados entre os espaços externos e internos,
possuem microclimas intermediários aos seus ambientes adjacentes. Com o objetivo de comprovar esse
efeito amenizador térmico, esta pesquisa comparou os microclimas e condições de conforto térmico em um
espaço de transição do tipo foyer interno, um hall de uma biblioteca universitária, com seus ambientes
internos e externos associados. Para isso, foram monitoradas as condições microclimáticas nesses ambientes,
em condições de tempo quente e frio; aplicado questionários junto aos usuários e calculado a faixa de
conforto térmico através do índice PET (Temperatura Fisiológica Equivalente), em cada período avaliado.
Os resultados da pesquisa comprovam que: 1. Os espaços de transição são ótimos recursos arquitetônicos
para amenizar o choque térmico dos usuários no trajeto ambiente externo e interno e vice-versa, em
diferentes condições de tempo; 2. As condições de tempo quente são as mais críticas no foyer, uma vez que o
conforto térmico é obtido apenas no período da manhã, até às 11h, a partir desse horário existe grande
desconforto por calor. Esse desconforto evidencia a necessidade de adequações arquitetônicas para melhorar
as condições microclimáticas locais e garantir o conforto térmico dos usuários.
Palavras-chave: Conforto térmico, efeito amenizador térmico, espaços de transição.

ABSTRACT

Researches show that the transition spaces, those located between the external and internal spaces, have
microclimates intermediate in relation to their adjacent environments. In order to prove this thermal
attenuation effect, this research compared the microclimates and conditions of thermal comfort in an
transition space of the internal foyer type, a hall of a university library, with its associated internal and
external environments. For this, the microclimatic conditions were monitored in these environments, in hot
and cold weather conditions; Applied questionnaires to the users and calculated the thermal comfort range
through the PET Index (Equivalent Physiological Temperature), in each period evaluated. The results of the
research confirm that: 1. Transition spaces are great architectural resources to ease the thermal shock of users
durant the transit between the external and internal environment, and vice versa, in different weather
conditions; 2. Hot weather conditions are the most critical in the foyer, since thermal comfort is obtained
only in the morning, until 11 am, from that time there is great discomfort by heat. This discomfort highlights
the need for architectural adjustments to improve local microclimatic conditions and to guarantee the thermal
comfort of users.
Key words: Thermal comfort, thermal attenuation effect, transition spaces.
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1. INTRODUÇÃO
Os espaços de transição são definidos como aqueles localizados entre ambientes internos e externos das
edificações, que atuam como elementos de ligação entre eles e, por isso merecem reconhecimento especial
(CHUN; et. al., 2004; PITTS; SALEH, 2007; KWONG; ADAM, 2011). Esses espaços, também
denominados como semifechados (SINOU; STEEMS, 2004), possuem no seu aspecto físico a forma de
varandas, pórticos, halls de entrada de edifícios (foyer interno), e são de grande importância funcional e
estética nas edificações.
Destacam-se as diferentes tipologias dos espaços de transição, que podem ser: linear externo, foyer
interno, linear entre edifícios e avarandado, circundando todo perímetro do edifício, segundo classificação
Pitts e Saleh (2007). Esses diferentes espaços podem contribuir para o controle dos ganhos e/ou perdas de
calor das edificações, amenizar os microclimas e, consequentemente, o choque térmico no percurso dos
usuários entre os espaços internos e externos e vice-versa. Questão essa comprovada em pesquisas nacionais
(NASCIMENTO; LABAKI, 2005; SKUBS; LABAKI, 2007; MEDINILHA et al., 2009; MATHEUS et al.,
2011; DAVID et al., 2015; DAVID; FONTES, 2015; DAVID, 2016) e internacionais (SINOU; STEEMERS,
2004; CHUN; TAMURA, 2005; PITTS; SALEH, 2007), que evidenciam valores intermediários das
variáveis microclimáticas dos espaços de transição em relação aos observados nos ambientes internos e
externos a eles conectados.
David e Fontes (2015) fazem uma síntese dos estudos sobre microclimas e conforto térmico em
espaços de transição e ressaltam a importância desses espaços, de grande utilidade em edificações de clima
tropical, pois além de reduzirem o impacto microclimático, podem contribuir para a eficiência energética das
edificações. As autoras destacam, ainda, a importância do desenvolvimento de pesquisas que busquem
dimensões, materiais e orientações mais adequadas ao conforto humano nesses ambientes, aspecto esse
estudado por David (2016).
Segundo Sinou e Steems (2004), os espaços de transição podem servir para diferentes propósitos e, em
geral, seus microclimas são mais quentes no inverno e mais amenos no verão. Aspectos que criam ambientes
onde as pessoas podem sentir confortáveis para relaxar, interagir e se envolver em várias atividades, em
diferentes condições microclimáticas. Um ambiente de ajuste térmico e de ligação do edifício com o espaço
exterior.
Dada à importância do tema, é necessário o desenvolvimento de mais pesquisas que busquem melhor
entendimento desse efeito amenizador térmico, em diferentes tipologias, sistemas construtivos, condições de
tempo e contextos climáticos.

2. OBJETIVO
Identificar o efeito amenizador térmico em um espaço de transição do tipo foyer interno em condições de
tempo quente e frio.

3. MÉTODO
Para atingir o objetivo do trabalho, foi desenvolvido um estudo de caso em um espaço de transição do tipo
foyer interno, segundo classificação de Pitts e Saleh, (2007), a partir das medições microclimáticas e
aplicação de questionários junto aos usuários para identificar sua sensação e preferência térmica e satisfação
com o local. Esse estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla desenvolvida junto ao NUCAM (Núcleo de
conforto Ambiental), que busca identificar o papel amenizador microclimático de diferentes tipologias de
espaços de transição, em um ambiente universitário. Esta pesquisa teve a colaboração de alunos de
graduação e pós-graduação da FAAC/UNESP (Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação) e foi
relatada detalhadamente em Tavella (2015).

3.1. Caracterização da área de Estudo
O foyer analisado está localizado em uma biblioteca dentro do campus da Universidade Estadual Paulista
(Unesp), em Bauru (22,36° S e longitude 49,03° W e 620 metros de altitude), cidade do centro-oeste paulista
(Figura 1). Conforme dados do CEPAGRI-Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a
Agricultura (disponível em http://www.cpa.unicamp.br), o clima de Bauru é do tipo Aw (segundo
classificação de Köppen), caracterizado por verões chuvosos e quentes e invernos amenos e secos. Os ventos
predominantes vêm do Sudeste e possuem uma média considerada baixa de 10Km/h.
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(a)

(b)

Figura 1. Localização do Município de Bauru (a) (Adaptado de PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU. Disponível em:
<http://www.bauru.sp.gov.br/bauru.aspx?m=2>. Acesso em: 28/05/2017) e Posicionamento da área de estudo (b) (Adaptado de
GOOGLE. Google Earth. Versão 7.1.8.3036. 2017. Nota (Biblioteca da Universidade Estadual Paulista, Bauru). Disponível em:
<https://www.google.com.br/intl/pt-PT/earth/>. Acesso em: 28/05/2017)

Esse foyer interno (Figuras 2, 3a e 3b), além de ser espaço de passagem é muito uilizado como local
de permanência, pois possui mobiliário composto por mesas e cadeiras para estudo, além de estações para o
uso de computadores e abriga esporadicamente exposições de trabalhos de alunos da universidade. A entrada
do foyer e, portanto, sua ligação com o espaço externo, está voltada para a face Leste. Os materiais de sua
envolvente são compostos por superfícies transparentes (vidros nas esquadrias e acrílico no fechamento do
pé direito duplo), as paredes são em alvenaria, cobertura em telha metálica e piso em cerâmica. Apesar do
pé-direito duplo, com aberturas que permitem a ventilação natural do ambiente, a grande quantidade de
materiais transparentes contribui para o local ficar quente e abafado nos horários de maior insolação,
especialmente nas primeiras horas do período da tarde.

Figura 2. Planta e imagens da Biblioteca – Destaque para área de estudo: Foyer Interno (AUTORAS, 2017)

Figura 3. Vista (3a) e Vista (3b) (AUTORAS, 2017)
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3.2. Coleta de dados microclimáticos e aplicação de questionários
O trabalho de campo contemplou a coleta de dados microclimáticos (temperatura do ar e de globo, umidade
relativa do ar e velocidade do ar), durante dois dias típicos de verão (24 e 25 de março de 2015) e em três
dias típicos de inverno (15, 18 e 21 de maio de 2015), das 9h às 16h. Esses dias foram escolhidos de forma
que as temperaturas máximas e mínimas estivessem dentro dos limites históricos, nos dois períodos
avaliados. Para isso, foram utilizados: um termômetro de globo digital Instrutherm TDG-100 (Especificações
Técnicas: Escala -10 °C a + 150 °C, Resolução 0,1 °C e Precisão 0,1 °C), uma estação meteorológica móvel
com datalogger de temperatura/umidade (Modelo 177-H1 da Testo) com sensor de temperatura de globo
(Modelo Testo 0613 1712, com bola de ping-pong oficial, pintado na cor cinza médio), conforme a figura 4 e
um anemômetro de copo da marca Schiltknecht (Especificações Técnicas: Velocidade máxima 0,9 a 35 m/s,
Resolução 0,1 m/s, Precisão ± (2%+0.2 m/s), para medição da velocidade do ar).

Figura 4. Termômetro de Globo digital Instrutherm TDG-100 e Estação meteorológica móvel com datalogger

Para coletar os dados de temperatura do ar, temperatura de globo e temperatura de bulbo úmido nos
espaço de transição tipo foyer, o termômetro de globo digital instrutherm TGD-100 foi posicionado sobre um
tripé a altura de aproximadamente 1,5m do chão. O mesmo termômetro foi posicionado no espaço interno e
no corredor externo conectado ao espaço de transição avaliado. A leitura dos dados foi realizada após
estabilização do equipamento (entre 6 e 10 minutos após a colocação em cada espaço). Para medir as
variáveis na área externa foi utilizada uma sonda de temperatura para termômetro de globo modelo
Texto/06131712 (globo cinza, construído com uma bola de ping-pong oficial, pintado na cor cinza médio),
identificado pelo número 1 na figura 4. Além disso, foi usado um datalogger (identificado na figura 4 pelo
número 2), para registro de temperatura e umidade (protegido por pratos permitindo a ventilação). Os dados
foram registrados a cada 1 min.
Simultaneamente ao levantamento microclimático, foram aplicados 188 questionários (68 nos dias
típicos de verão e 120 nos dias típicos de inverno) junto aos usuários para avaliar a sensação, preferência e
satisfação térmica dos usuários durante a permanência na área estudada. O conforto foi calculado através do
índice PET (Temperatura Fisiológica Equivalente) desenvolvido por Mayer e Höppe (1987), utilizando o
software Rayman (MATZARAKIS et al., 2007) e com os dados coletados nas medições e na aplicação dos
questionários. Os questionários foram baseados em pesquisas prévias realizadas em espaços abertos e de
transição em Bauru desenvolvidas por Amaral (2010), Sabbag (2012), Sebastião (2012), Suzegan, (2014).
Durante a aplicação dos questionários o tempo de permanência médio de estudantes no local foi em torno de
duas horas.

4. RESULTADOS
A apresentação dos resultados foi dividida em duas partes: a primeira referente à Análise I, em condição de
tempo quente, e a segunda, Análise II, referente ao tempo frio. Durante os dois períodos de medição (24 e
25 de março de 2015 e 15, 18 e 21 de maio de 2015 entre as 9h e 16h) as condições de tempo obtidas da
Estação Meteorologica local (IPMet), para caracterizar as condições de tempo são resumidas na Tabela 1.
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Tabela 1– Características das condições do tempo nas condições de tempo quente (análise I) e nas condições de tempo frio (análise
II) .

Para o primeiro período, referente à Análise I, com características do verão local, a temperatura média
do ar teve uma variação de 22,4 °C a 29,2 °C, a umidade relativa ficou entre 71,9 % a 48,1 % e a radiação
solar global ficou entre 185 W/m² a 852,5 W/m². Para os dados de verão, a temperatura média foi 27 °C,
61,4% para a umidade do ar e 615 W/m² para a radiação solar global. Esses valores estão dentro da média
histórica para o mês de março.
Já no segundo período, referente à Análise se II, com características do inverno local, a temperatura
média do ar variou entre 18,7 °C a 25,4 °C, a umidade relativa oscilou entre 90,8% a 60,8% com uma média
de 72% no primeiro dia, 85,2% no segundo e no terceiro 69,9% e a radiação solar global ficou entre
109,6W/m² a 601,8W/m². Os dados climáticos médios foram: 21,9 ºC para a temperatura média do ar, 75,1%
para umidade relativa e 256,7 W/m² para radiação solar global. Com exceção do dia 18 de maio, em que
houve a aproximação de uma frente fria, que provocou o aumento da umidade relativa do ar, os demais dias
de medições microclimáticas estiveram dentro dos padrões para o mês de maio.

4.1. Análise microclimática do espaço de transição do tipo foyer interno
Os gráficos das figuras 5 e 6 apresentam a variação da temperatura do ar, da umidade relativa do ar e da
temperatura média radiante nos quatro ambientes estudados (espaço externo, corredor externo, foyer e
espaço interno). Eles trazem uma comparação das temperaturas médias do ar coletadas nesses ambientes
estudados e ressaltam que, tanto na Análise I quanto no na Análise II, as temperaturas no foyer amenizam a
diferença de temperatura entre o ambiente interno e o externo. Durante a maioria dos horários de medição da
Análise I, em condições de tempo quente, a temperatura do ar no espaço externo apresentou valores bem
superiores aos demais ambientes avaliados. Já na Análise II, em condições de tempo frio, evidenciou que a
área externa e o corredor externo obtiveram temperaturas mais baixas que o foyer.

Figura 5. Média das temperaturas do ar – Análise I.
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Figura 6. Média das temperaturas do ar – Análise II.

A diferença máxima entre as temperaturas externa e interna, no período quente (Análise I) atingiu 3,3
ºC, às 15h, e nessa mesma hora a diferença entre o espaço externo e o foyer foi de 1,8 ºC. Já nas condições
de tempo frio (Análise II) essa diferença de temperatura adquiriu em alguns horários valores negativos no
período da manhã. Essa diferença atingiu o valor máximo de 2,6 °C, já que o espaço externo registrou
temperaturas abaixo dos ambientes interno e o de transição. Porém, no restante do dia a diferença entre todos
os ambientes foi menor e o espaço de transição se comportou termicamente de forma similar ao ambiente
interno.
Esses dados comprovam que se o usuário transitasse entre o ambiente externo e o interno sem passar
pelo espaço de transição, tanto na Análise I quanto na Análise II, no período da manhã, teria um choque
térmico muito maior. Assim o espaço de transição contribui para aclimatar o corpo para as mudanças de
temperaturas entre os ambientes extremos (internos e externos).
Os gráficos das figuras 7 e 8 mostram a variação horária dos dados de umidade relativa do ar nos
quatro ambientes estudados, (espaços externo, corredor externo, foyer e interno). Observa-se que os menores
registros foram obtidos no período da tarde. Na Análise I (período quente), pode-se notar que a umidade
relativa do ar na área externa tem uma diferença consideravél em comparação as outras áreas (figura 7), entre
9,7 e 13,4 % em relação aos espaços interno e no foyer, respectivamente. Nota-se que no final do dia, os
espaços de transição e o espaço interno tem umidades relativas bem próximas. Já na Análise II (período frio),
os valores da umidade relativa do ar se comportam de forma bem parecida em grande parte do dia. Apenas
no início da manhã existe uma diferença entre o espaço interno, junto com o foyer, e o espaço externo com o
corredor externo.

Figura 7. Média da umidade relativa – Análise I.

589

Figura 8. Média da umidade relativa – Análise II.

As figuras 9 e 10 apresentam gráficos com os valores obtidos para a temperatura média radiante
(TMR) dos ambientes estudados. Essa variável é muito determinante para se conseguir o conforto térmico
das pessoas em ambientes fechados. Ela representa a temperatura média referente à superfície dos elementos
que envolvem um espaço, ou seja, é o valor médio entre a radiação térmica que incide sobre as superfícies do
local – materiais, mobiliário, objetos e seres vivos –, e as aquece, e a radiação que elas emitem de volta para
o ambiente. A partir dessa variável, aliada a outros elementos microclimáticos (temperatura do ar, umidade
relativa e velocidade do ar), assim como aos que são intrínsecos ao indivíduo (taxa metabólica e nível de
isolamento da roupa) foi possível identificar as condições de conforto térmico calculado dos ocupantes.

Figura 9. Média da Temperatura Média Radiante – Análise I.
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Figura 10. Média da Temperatura Média Radiante – Análise I.

Em condições de tempo quente (Análise I), em que a incidência de radiação solar ocorre grande parte
do dia de forma intensa, os espaços de transição cumprem a função de amenizador no percurso dos usuários
entre ambientes internos e externos. Esses resultados confirmam as pesquisas já apresentadas na revisão
bibliográfica sobre a área como as pesquisas desenvolvidas por Skubs e Labaki (2007), Medinilha et al.
(2009) e David e Fontes (2016).
Em ambas condições de tempo, o comportamento da TRM no corredor externo, que também é um
espaço de transição do tipo linear externo, foi mais irregular que o foyer, devido a cobertura de policarbonato
translúcido, que além de absorver grande quantidade da radiação solar, também transmite parcela dessa
radiação. Por isso, foram registrados picos na TMR nesse espaço. Além disso, trata-se de um ambiente com
grande movimento de pessoas ao longo do dia.
Na avaliação das condições de conforto térmico dos usuários, verificou-se que em dias quentes
(Análise I), 41,2% dos usuários declararam desconfortáveis. Dessas pessoas desconfortáveis, 39,3% foram
no período da manhã e a maioria de 60,7% no período da tarde. Quanto a preferência térmica, 89,3%
gostariam que estivesse mais frio, enquanto 7,1% gostariam que continuasse como estava e apenas 3,6%
queriam que estivesse mais quente.
Nota-se no entanto, uma maior porcentagem de pessoas confortáveis (58,8%), assim divididas: 52,5%
no periodo da manhã e 47,5% no periodo da tarde. Ainda em relação a preferência térmica das pessoas
confortáveis, 57,5% responderam que preferiam que estivesse mais frio e apenas 2,5% gostaria que estivesse
mais quente, esse caso foi observado no início da manhã. Já para 40% das pessoas a temperatura poderia
continuar como estava.
Nas condições de tempo frio (Análise II), 10% declararam desconfortáveis (58,3% pela manhã e
41,7% no período da tarde). Desses usuários desconfortáveis, 50% gostariam que estivesse mais frio, 33,3%
que estivesse mais quente, e 16,7% disseram que poderia continuar como estava.
Observou-se, no entanto, uma maior porcentagem de pessoas confortáveis (90%), equivalente a 108
pessoas (45 foram no período da manhã e 63, no período da tarde). Em relação a preferência térmica das
pessoas confortáveis, 22,3% responderam que preferiam que estivesse mais frio e apenas 11% gostariam que
estivesse mais quente. Já para 72 pessoas, a temperatura poderia continuar como estava (66,7%).
Nessas condições microclimáticas, a faixa de conforto obtida para o espaço de transição do tipo foyer
através do índice PET foi entre 21,9-24,9 ºC, com temperatura mediana de 23 ºC. Já nas condições de tempo
quente a faixa foi de 23,2 - 26,9 ºC, com temperatura mediana de 24,6 °C. Essa variação na faixa de
conforto nos dois períodos evidencia um efeito de adaptação microclimática dos usuários conforme as
variações do tempo.
Ao avaliar essas faixas do índice PET com os valores médios horários, nas condições de tempo quente
(análise I) e frio (análise II), obtidos no foyer interno (figuras 11 e 12), verifica-se que: 1. No período quente
os usuários ficam dentro da faixa de conforto apenas até às 11h. Após esse período o desconforto é causado
pela sensação de calor; 2. No período frio, eles ficam na faixa de conforto praticamenete todo o dia, exceto
no início da manhã, pois o desconforto é causado pela sensação de frio.
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Figura 11. Gráfico da temperatura PET no espaço de transição – Análise I (tempo quente) com a faixa de conforto em cinza entre
23,2ºC e 26,9ºC (TAVELLA, 2015).

Figura 12. Gráfico da temperatura PET no espaço de transição – Análise II (tempo frio) com a faixa de conforto em cinza entre
21,9ºC e 24,9ºC (TAVELLA, 2015).

Esse desconforto, segundo os usuários entrevistados, leva a queda considerável do rendimento dos
estudos, além do desconforto dos funcionários que trabalham no local. Esse aspecto poderia ser amenizado
com a proteção solar na abertura da face Oeste e com a colocação de um forro, já que a cobertura é metálica.
Contudo 61 pessoas (89,7%), durante a Análise I, e 58 pessoas (48,4%), na Análise II, solicitaram ar
condicionado para melhorar as condições microclimáticas locais, pois acharam que seria a única maneira de
resolver o problema de desconforto.

5. CONCLUSÕES
Este estudo sobre as condições microclimáticas e de conforto térmico no espaço de transição do tipo foyer
interno evidenciou o efeito de amenização do choque térmico dos usuários, que transitam entre o interior e o
exterior do edifício, especialmente no período de verão. Isso porque o foyer apresentou, na maioria das
vezes, valores de temperatura do ar intermediários em relação aos dois ambientes extremos adjacentes
(espaços externo e interno associados), o que é desejável para a aclimatação dos usuários. A análise dos
microclimas no espaço de transição ressaltaram valores mais amenos nos dias quentes e mais quente nos dias
frios, que reforça resultados obtidos na revisão da literatura, como o estudo de Sinou e Steems (2004).
Além de ressaltar o importante papel amenizador microclimático, o estudo também evidenciou o
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desconforto térmico dos usuários do foyer, em condições de tempo quente. Nesse período, o local oferece
conforto apenas durante 2 horas por dia, no início da manhã. Nessa estação do ano, a incidência da radiação
solar direta, em algumas superfícieis transparentes, transforma o foyer em uma estufa, e esse aspecto
contribui para um número significativo de usuários desconfortáveis. Mesmo em dia frios, com temperaturas
amenas e 90% de pessoas satisfeitas termicamente, durante o período do almoço (12 às 14h), o espaço fica
desconfortável por causa das características térmicas do materiais e a exposição à radiação solar direta.
O resultado da pesquisa, além de mostrar a necessidade de uma intervenção, com o objetivo de
adequar o local às exigências de conforto térmico dos usuários, também confirma dados de outros estudos na
área, ao evidenciar a eficiência dos espaços de transição como um importante recurso arquitetônico de
amenização do choque térmico durante o trajeto entre ambientes externo, interno, em diferentes condições de
tempo.
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RESUMO
Este artigo relata um estudo de caso envolvendo o processo de avaliação do nível de conforto térmico de
duas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) em Pelotas/RS, vinculadas ao Programa Proinfância,
com projetos-padrão tipo 1 e 2, desenvolvidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), em fase de licitação para construção na periferia da cidade de Pelotas-RS, zona bioclimática 2. Os
projetos utilizam sistema construtivo convencional com estrutura de concreto armado, paredes de tijolos
cerâmicos furados revestidos, telha termoacústica sanduíche e forro em fibra mineral. A metodologia
contempla pesquisa bibliográfica e simulação computacional para avaliar e comparar o nível de conforto
térmico das EMEIs com base em simulação termodinâmica por meio do software Design Builder (versão
4.7.0.027) e se dividiu em três etapas: definição dos objetos de estudo, simulação do desempenho térmico
das edificações e análise de resultados. A análise dos resultados da simulação da EMEI foi baseada no
modelo de conforto adaptativo da ASHRAE 55 (2010). Os resultados preliminares, relativos ao nível de
conforto dos ambientes de permanência prolongada, indicam um baixo nível de conforto térmico e que o
maior desconforto decorre do calor. O projeto-padrão 1 apresenta o menor nível de conforto térmico em
decorrência de seu uso, ocupação e geometria. Com base nos resultados da análise foram propostas medidas
de otimização desempenho das edificações a serem testadas na próxima etapa da pesquisa. Os resultados
evidenciaram a importância do projeto padrão estar adaptado ao contexto climático local.
Palavras-chave: Simulação computacional, Conforto térmico, EMEI, Arquitetura Escolar, Educação Infantil.

ABSTRACT

This paper reports a case study involving the level of thermal comfort evaluation of two Municipal Schools
of Early Childhood Education (EMEI) in Pelotas-RS, linked to the Proinfância Program, with project
patterns type 1 and 2, developed by the National Fund for the Development of Education (FNDE), In the
process of bidding for construction in the periphery of the city of Pelotas-RS, bioclimatic zone 2. The
projects use conventional constructive system with structure of reinforced concrete, walls with ceramic
bricks of coated holes, thermoacoustic sandwich tiles and lining in mineral fiber. The methodology includes
bibliographic research and computer simulation to evaluate and compare the level of thermal comfort of the
EMEIs based on thermodynamic simulation using the Design Builder software (version 4.7.0.027) and
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divided into three stages: definition of objects of study, simulation Of the thermal performance of buildings
and analysis of results. The analysis of the results of the EMEI simulation was based on the adaptive comfort
model of ASHRAE 55 (2010). Preliminary results, related to the level of comfort of the extended stay
environments, indicate a low level of thermal comfort and that the greatest discomfort is due to heat. Based
on the analysis of results were proposed measures of optimization performance of the buildings. The results
evidenced the importance of the project patterns being adapted to the local climatic context.
Keywords: Computer simulation, Thermal comfort, EMEI, School Architecture, Early Childhood Education

1. INTRODUÇÃO

Até a promulgação da Constituição Federal do Brasil (1988) não havia preocupação com os direitos
das crianças e o atendimento às crianças pobres era predominantemente de cunho assistencialista. As creches
ocupavam edifícios adaptados e desprovidos da infraestrutura necessária para sua operação. Mas a partir
1988 a educação infantil das crianças pequenas (0 a 6 anos) deixou de ser uma caridade para se tornar um
dever constitucional do Estado e responsabilidade dos municípios. Com a transformação em instituições de
acolhimento e educação das crianças pequenas, a designação creche, associada à caridade com as crianças
pobres, foi substituída por Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI). Para fazer frente às novas
demandas a Coordenação Geral de Educação Infantil (COEDI) do MEC produziu um documento preliminar
de referência com a intenção de sistematizar conceitos e estratégias de apoio à concepção da edificação
escolar para a educação infantil, com ênfase no dimensionamento, padrões de habitabilidade e racionalização
dos processos construtivos, respeitadas as condições e especificidades locais e/ou regionais (BRASIL 2004).
A publicação, distribuída e discutida com as secretarias municipais de educação em oito seminários
regionais, resultou em um segundo documento de referência (BRASIL 2006) com o objetivo de possibilitar o
cumprimento do preceito constitucional para a educação infantil. Mas na prática, pouca coisa mudou.
Passados vinte e nove anos a infraestrutura necessária para cumprir o preceito constitucional, as diretrizes da
educação infantil e a qualidade da infraestrutura das instituições públicas para a educação infantil segue
problemática (BRASIL 2001-2010; BRASIL 2011-2020). No Município de Pelotas, por exemplo, a
precariedade da rede de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) motivou a Promotoria da Justiça
da Infância e da Juventude a abrir um processo para sanar os problemas de infraestrutura existentes. Em
resposta a Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Educação de Desportos (SMED) abriram duas
frentes de ação: aderiram ao Programa Proinfância1 para a construção de catorze novas EMEIs com projetopadrão desenvolvido pelo Fundo Nacional da Educação (FNDE) e contrataram projetos de reforma e
ampliação das vinte e sete unidades existentes. Apesar dos problemas e dificuldades decorrentes da opção
pelos projetos-padrão em um país com dimensões continentais com diversidade climática e sociocultural, a
precariedade e inadequação da infraestrutura das EMEIs existentes, a partir do Programa Proinfância, os
projetos desenvolvidos pelo FNDE passaram a ser o parâmetro regulador, em escala nacional, da concepção,
construção e uso das EMEIs. Ao direcionar as expectativas de oferta de edifícios e rever e renovar as
especificações técnicas das EMEIs, se tornaram um novo paradigma para a concepção de edifícios e
ambientes para a educação das crianças pequenas. Nesse contexto, o presente trabalho se vincula a uma
pesquisa acadêmica que explora possibilidades e alternativas para a melhoria da qualidade e do desempenho
ambiental das EMEIs com o projeto-padrão FNDE no Município de Pelotas, RS. Como princípio, busca
contribuir para a superação das limitações e inadequações de uma concepção de educação que utiliza os
espaços e o clima "de forma pouco criativa" (KOWALTOWSKI, 2010, p. 161) e de uma arquitetura escolar
naturalizada e sacralizada pela falta de questionamento sobre as necessidades de relacionar a concepção e a
organização dos seus ambientes. Atrelado ao fato das práticas pedagógicas das atuais demandas sociais
(KOWALTOWSKI, 2010) tornarem as escolas brasileiras quase idênticas ao longo do tempo e do espaço
(GOULART, 2011). Considerando que o Programa Proinfância e a opção pelos projetos-padrão foram
decisões de Governo, existe interesse manifesto dos técnicos do FNDE para estruturar uma rede nacional
com grupos de pesquisa vinculados às universidades públicas, com vistas a simular o desempenho
termoenergético dos projetos-padrão das EMEIs nas diferentes regiões climáticas e contextos sócioeconômico-culturais. Diversos estudos realizados em ambientes de ensino em diferentes Zonas Bioclimáticas
têm demonstrado situações desfavoráveis com relação ao conforto térmico, podendo comprometer a saúde e
a disposição dos usuários nas suas atividades diárias (FARIA, 2013; KRÜGER, et al, 2004; CARVALHO, et
1

Como parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação (MEC), o Governo Federal
criou em 2007 o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil (Proinfância), com o objetivo de prestar assistência financeira aos municípios, disponibilizar projetos-padrão, auxiliar na
construção e na aquisição de mobiliário e equipamentos para a rede física escolar desse nível educacional.
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al, 2003; SILVEIRA, et al, 2003). De acordo com Batiz et al. (2009), a relação entre o conforto térmico e o
processo de atenção e memória é de extrema relevância, desta forma a melhoria das condições térmicas do
ambiente construído passa a ser determinante para a qualidade ambiental dos projetos de arquitetura escolar
para a educação infantil. Nessa perspectiva, o artigo relata o processo de avaliação do nível de conforto
térmico das EMEIs com projeto-padrão FNDE “tipo 1” e “tipo 2” a serem construídas na cidade de Pelotas,
RS, Zona Bioclimática 2. Os projetos utilizam sistema construtivo convencional, com estrutura de concreto
armado, paredes com tijolos cerâmicos de 6 furos revestidos, telhas termoacústica sanduíche e forro em fibra
mineral. Como a envoltória da edificação participa ativamente das trocas térmicas com o meio externo, sua
concepção é fundamental para o desempenho termoenergético do edifício. Como o entorno imediato também
influencia o desempenho térmico das edificações ambas as EMEIs foram simuladas com a modelagem das
edificações vizinhas. Nos estudos de caso, o nível de conforto térmico das EMEIs foi avaliado por meio de
simulação computacional utilizando o software DesignBuilder, considerando o edifício ventilado
naturalmente. Como indicador do nível de conforto térmico dos ambientes internos foi utilizado o Conforto
Adaptativo da ASHRAE 55 (ASHRAE 2010).

2. OBJETIVO
O objetivo do estudo foi analisar o nível de conforto térmico de duas EMEIs com projeto-padrão
FNDE a serem construídas em Pelotas/RS, sendo uma Tipo 1 (com capacidade de acolher até 376 crianças
em tempo parcial ou 188 em tempo integral) e uma Tipo 2 (com capacidade de acolher até 188 crianças em
tempo parcial ou 94 em tempo integral).

3. MÉTODO
Diante da carência de publicações relativas à arquitetura escolar para a infância no Brasil e dos
objetivos do estudo, a pesquisa exploratória foi restrita (LIMA, 1985, 1989; ELALI, 2002; SOUZA, 2003,
2009; AZEVEDO et al 2009; FARIAS, 2011; NUNES, 2015) e incluiu a legislação e os documentos de
referência produzidos pelo MEC (BRASIL, 2004, 2006). Foi utilizada como estratégia metodológica para
avaliar e comparar o nível de conforto térmico das EMEIs a simulação termodinâmica com o software
Design Builder (versão 4.7.0.027). Para tanto o trabalho foi dividido em três etapas: definição dos objetos de
estudo, simulação do desempenho térmico das edificações e análise de resultados. (Figura 1)

Figura 1 – Quadro resumo do método de pesquisa

3.1. Definição dos objetos de estudo
Para o desenvolvimento deste estudo foram escolhidos dois projetos-padrão de Escola Municipal de
Educação Infantil (EMEI), aprovados no Programa Proinfância para serem implantados na cidade de Pelotas,
RS, zona bioclimática Brasileira 2, sendo esses projetos, do Tipo 1 e 2. A EMEI Tipo 1 escolhida foi a
Governaço (Figura 2 e 3) e a Tipo 2, a Dunas (Figura 4 e 5) A escolha dos locais de implantação coube à
Secretaria Municipal de Educação e Desportos (SMED) da Prefeitura Municipal de Pelotas, RS.
A EMEI Tipo 1 será construída em uma área com entorno consolidado, portanto foi simulada
levando em consideração as interferências que essas edificações podem causar, porém a EMEI Dunas não
possui um entorno imediato sendo simulada sem levar em consideração essa interferência.
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Figura 2 – Entorno EMEI Governaço. Fonte: Google Maps

Figura 3–EMEI Governaço modelada do software DesignBuilder

Figura 4 – Entorno EMEI Dunas. Fonte: Google Earth

Figura 5–EMEI Dunas modelada do software DesignBuilder

3.1.1. Projeto de arquitetura
Os projetos de arquitetura foram definidos a partir do número de usuários e das necessidades
operacionais cotidianas da creche. O projeto-padrão tipo 1 tem capacidade de acolher até 376 crianças em
dois turnos ou 188 em período integral, enquanto o projeto-padrão tipo 2, tem capacidade de acolher até 188
crianças em dois turnos ou 94 em período integral. As EMEIs Tipo 1 (Figura 6) e Tipo 2 (Figura 7) são
edificações térreas com área total de 1510,24m² e 890,33m², distribuídas em dois blocos interligados por um
pátio e por uma circulação coberta. Na área externa estão o playground, jardins, o castelo d’água e a área de
estacionamento. Nas imagens abaixo, setorizamos a planta por cores, correspondendo o amarelo a área
educacional, o vermelho às áreas comuns, o marrom ao serviço, o verde ao pedagógico e o roxo aos solários.

3.1.2. Características da envoltória
O sistema construtivo das duas EMEIs é de alvenaria convencional, com estrutura em concreto
armado e fechamentos verticais em tijolos furados. A escolha desse sistema se deu em razão da facilidade
construtiva, por se tratar de um modelo e técnica amplamente difundidos. Os modelos, materiais e
características das esquadrias das EMEIs Tipo 1 e Tipo 2 são os mesmos, e sua aplicação está especificada
no projeto arquitetônico e no memorial descritivo das mesmas. As portas e janelas de alumínio possuem
caixilho de alumínio natural, com 5 cm de espessura e transmitância térmica de U = 5,88 [W/(m².K)], com
preenchimento em veneziana ou vidro. Os vidros são do tipo temperado liso incolor e possuem espessura de
8 mm e transmitância térmica de U = 5,70 [W/(m².K)], para painéis maiores, e 6 mm e U = 5,78 [W/(m².K)],
para menores. Já nas portas de madeira as folhas são de madeira compensada de 35 mm, com pintura esmalte
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cor platina, e com laminado melamínico, na cor branco gelo, e possuem transmitância térmica de U = 2,70
[W/(m².K)].

Figura 6 – Projeto padrão Tipo 1. Fonte: FNDE

Figura 7 – Projeto padrão Tipo 2. Fonte: FNDE

As tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 apresentam as principais propriedades da envoltória, em concordância com a
NBR 15220 (ABNT, 2005). Os pisos das duas EMEIs possuem as mesmas características conforme tabela 3,
alguns ambientes possuem piso cerâmico e outros ambientes piso vinílico.
Tabela 1 - Composição das paredes internas e externas
EMEI TIPO 1
PAREDES EXTERNAS
PAREDES INTERNAS
(Equivalentes a parede de tijolos de seis furos de
(Equivalentes a parede de tijolos de oito furos de
19 cm x 19 cm x 9 cm)
9 cm x 14 cm x 19 cm)
Constituição
e (m)
λ = [W/(m.K)]
U
Constituição
e (m)
λ = [W/(m.K)]
U
[W(m²K)]
[W(m²K)]
Reboco
0,0250
1,1500
Reboco
0,0300
1,1500
Cerâmica
0,0670
1,0500
Tijolo maciço
0,2407
0,6200
1,64
Câmara de Ar 0,0300 R = 0,16 m2.K/W
2,00
Reboco
0,0300
1,1500
Cerâmica
0,0670
1,0500
Reboco
0,0250
1,1500
e = espessura

λ = condutividade térmica
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Tabela 2 - Composição das paredes internas e externas
EMEI TIPO 2
PAREDES EXTERNAS
PAREDES INTERNAS
(Equivalentes a parede de tijolos de seis furos de
(Equivalentes a parede de tijolos de oito furos de
19 cm x 14 cm x 39 cm)
19 cm x 9 cm x 39 cm)
Constituição
e (m)
λ = [W/(m.K)]
U
Constituição
e (m)
λ = [W/(m.K)]
U
[W(m²K)]
[W(m²K)]
Reboco
0,0300
1,1500
Reboco
0,0300
1,1500
Cerâmica
0,0400
0,9000
Cerâmica
0,0200
0,9000
(Tij 6 furos)
(Tij. 8 furos)
Câmara de Ar 0,0600 R = 0,17 m2.K/W
2,08
Câmara de Ar
0,0500
R = 0,16 m2.K/W
1,90
Cerâmica
0,0400
0,9000
Cerâmica
0,0200
0,9000
(Tij 6 furos)
(Tij. 8 furos)
Reboco
0,0300
1,1500
Reboco
0,0300
1,1500
e = espessura

Constituição
Telha termoacústica
Câmara de ar
Laje de concreto
Forro
Forro Mineral

Constituição
Aço (Cor Branca)
Preenchimento PIR
Aço (Cor Branca)
Câmara de Ar
Forro Mineral

e = espessura

e = espessura

λ = condutividade térmica

U = transmitância térmica

Tabela 3 - Composição da cobertura
EMEI TIPO 1
COBERTURA
e (m)
λ = [W/(m.K)]
0,0060
0,0210
0,5000
R = 0,18 m2.K/W
0,1000
1,7500
0,0100
0,0610
0,0130
0,0610
λ = condutividade térmica

U [W(m²K)]
1,17

U = transmitância térmica

Tabela 4 - Composição da cobertura
EMEI TIPO 2
COBERTURA
e (m)
λ = [W/(m.K)]
0,0005
55,0000
0,0290
0,0300
0,0005
55,0000
0,2200
R = 0,21 m2.K/W
0,0130
0,0610
λ = condutividade térmica

U [W(m²K)]
0,67

U = transmitância térmica

Tabela 5 - Composição dos pisos
EMEI TIPO 1 E 2

PISO INTERNO CERÂMICO

Constituição
Terra
Argilosa Seca
Contrapiso de
Concreto
Brita
Camada
Niveladora
Cerâmica

e (m)
0,5000

λ = [W/(m.K)]
0,5200

0,1000

1,7500

0,1500
0,0240

0,7000
1,1500

0,0074

0,9200

e = espessura

U [W(m²K)]

0,68

Constituição
Terra Argilosa
Seca
Contrapiso de
Concreto
Brita
Camada
Niveladora
Piso Vinílico

λ = condutividade térmica

PISO INTERNO VINÍLICO
e (m)
0,5000

λ = [W/(m.K)]
0,5200

0,1000

1,7500

0,1500
0,0240

0,7000
1,1500

0,0020

0,2000

U = transmitância térmica

U [W(m²K)]

0,68

3.2. Simulação do nível de conforto térmico das edificações
Na intenção de avaliar o nível de conforto térmico das EMEIs Tipo 1 e Tipo 2, modelaram-se e
configuraram-se as edificações no software DesignBuilder versão 4.7.0.027.. Como a cidade de Pelotas ainda
não possui arquivo climático, foi utilizado o arquivo TMY de Santa Maria - RS
(BRA_Santa.Maria.839360_SWERA.epw) (LABEEE, 2015), cidade situada na mesma zona bioclimática
brasileira 2. O arquivo climático possui as variações horárias de temperatura, umidade, direção e velocidade
do vento e radiação solar das 8.760 horas do ano. As temperaturas médias do solo foram calculadas
utilizando o programa SLAB do Energy Plus.

3.2.1. Iluminação
As agendas do sistema de iluminação foram configuradas de acordo com o horário de funcionamento
de cada EMEI, das 7:30 às 17:30 para a Tipo 1 e das 7:00 às 18:00 horas para a Tipo 2. Com base nos
valores fornecidos no projeto elétrico foi possível calcular a densidade de potência de iluminação instalada
em cada ambiente (DPI), através da soma da potência instalada de cada luminária e reatores dividido pela
área do ambiente.
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3.2.2. Equipamentos
A partir da soma das potências dos equipamentos instalados, dividida pela área do ambiente. É
possível calcular a densidade de carga interna (DCI) de cada ambiente. Os valores utilizados para o cálculo
foram retirados do RIC CEEE (Regulamento de Instalações Consumidoras (2011). A agenda do uso dos
equipamentos foi configurada levando em consideração o horário de funcionamento de cada EMEI. Foi
considerando um fator radiante de 0,25 conforme preconizada na ASHRAE (2009).

3.2.3. Uso e Ocupação
As condições de uso e ocupação foram configuradas a partir dos dados informados pela 5ªCRE
Pelotas (5º Coordenadoria Regional de Educação), com base na previsão do número de usuários, entre
adultos e crianças, e das diferentes atividades desempenhadas, o que caracteriza as densidades de cada
ambiente, somando o número de usuários e dividindo pela área. Dependendo do número de crianças a serem
atendidas pela EMEI muda a quantidade de funcionários, como mostra a tabela 6. As agendas foram
configuradas de acordo com o horário de funcionamento de cada EMEI.
Tabela 6 - Recomendação do número de funcionários, segundo SMED Pelotas.
SERVENTES
MERENDEIRAS(OS)
Quantidade de turmas
Número de serventes
Quantidade de alunos
Número de merendeiras
5a6
3
Até 100
2
7a8
4
Acima de 100
3
9 a 10
5
Acima de 250
4
PROFESSORAS(ES)
Quantidade de alunos
Número de professores
Número de auxiliares
Creche I (0-1 ano)
Creche II (1-2 anos)
Creche III (2-3 anos)
Pré escola (4 anos)

20
20
20
20

2
2
2
1

3
3
2
1

3.2.4. Uso e operação de janelas
As EMEIs foram configuradas para operar com a ventilação natural, onde as agendas de operação
das janelas foram configuradas de acordo com o horário de funcionamento das mesmas. Durante o horário de
ocupação as esquadrias devem ser abertas para aproveitar a ventilação natural, de acordo com o setpoint
definido de ventilação de 25°C, ou seja, quando a temperatura interna alcançar os 25ºC, e a externa estiver
entre 20 e 25ºC, as esquadrias são abertas. O setpoint foi definido com base no trabalho de Martins et al
(2009).

3.3. Análise de Resultados
Este estudo faz uma análise do nível de conforto térmico dos ambientes internos das EMEIs
ventiladas naturalmente, baseado no índice do conforto adaptativo da ASHRAE 55 (2010), através de
simulações realizadas no software DesignBuilder versão 4.7.0.027. A temperatura operativa de conforto é
calculada com base na temperatura externa (Equação 1).
toc = 18,9 + 0,255 text
(Equação 01)
Onde: toc = temperatura operativa de conforto [ºC], e text = temperatura externa [ºC]
Para fazer esta avaliação, optou-se por considerar a definição de zona de conforto térmico
considerando 80% dos usuários do ambiente satisfeitos com o ambiente térmico, onde o intervalo da
temperatura operativa deve variar até 3,5ºC para mais e 3,2ºC para menos da temperatura operativa de
conforto. Ainda na análise de resultados, para que fosse possível definir as medidas de otimização do nível
de conforto térmico das edificações, foi realizada uma análise dos fluxos térmicos da edificação em uma
semana com temperaturas mais elevadas. A semana mais quente foi escolhida em decorrência do maior
desconforto térmico ser proveniente do calor.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Através das simulações no software DesignBuilder versão 4.7.0.027, foi possível avaliar e comparar
o nível de conforto térmico das envoltórias das duas EMEIs estudadas. A tabela 7 apresenta os resultados das
simulações da EMEI Tipo 1 e Tipo 2, respectivamente.
Tabela 7 - Composição das paredes internas e externas

EMEI Tipo 1
EMEI Tipo 2

Conforto
27,83%
47,23%

Desconforto por calor
71,70%
49,10%
600

Desconforto por frio
0,47%
3,67%
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A EMEI Tipo 1 obteve o pior nível de conforto, pois sua geometria é mais compacta, possui maior
densidade de ocupação, sua cobertura não apresenta isolamento térmico e não possui proteção solar nas
esquadrias. Estes resultados iniciais indicam a necessidade de medidas de otimização do desempenho
térmico das edificações com o intuito de melhorar o nível de conforto térmico dos ambientes internos de
permanência prolongada. Na análise dos fluxos térmicos, as estratégias caracterizadas são evidenciadas.
Segundo SOARES 2014, a NBR 15.575 (ABNT, 2013) não possui nenhum dado de dia típico de verão e de
inverno para cidades pertencentes a zona bioclimática 2. Para isto, parte do estudo de sua dissertação foi a
caracterização dos dias típicos de inverno e verão para a esta zona, que foram definidos como 27 de
dezembro (verão) e 28 de junho (inverno). Com base na análise dos fluxos térmicos para verão foi possível
observar que durante o dia o uso e a ocupação contribuem para a variação da temperatura interior, visto que
as os ganhos de calor foram cerca de 1338W. O mesmo acontece com Equipamentos e Iluminação, que têm
um ganho de 1077W e 642W, respectivamente. Durante a noite há uma perda de calor por condução de
esquadrias, chegando a 223W. (Figura 08). Para a análise de fluxos térmicos de inverno observou-se que
durante a noite a edificação perde calor por condução das esquadrias, chegando a 292W. A ocupação do
edifício é a maior responsável pelo aumento da temperatura, chegando a 1338W, seguido pelos
equipamentos e iluminação, com 1077W e 620W, respectivamente. Devido a alta carga térmica existente na
EMEI durante o dia, as paredes externas atuam retirando calor dos ambientes. (Figura 9)

Figura 8 – Dia mais quente do ano – Fluxos térmicos (EMEI do tipo 1)

Figura 9 – Dia mais frio do ano – Fluxos térmicos (EMEI do tipo 1)

Na EMEI Tipo 2, são os Equipamentos que mais contribuem para a variação da temperatura interior, visto
que as os ganhos de calor foram cerca de 1840W no período entre 9h e 13h, período este onde são utilizados
os equipamentos como estufas e micro-ondas no lactário e o fogão na cozinha. Nas demais horas de
funcionamento, a ocupação é quem mais contribui para a variação de temperatura, chegando a 1051W,
seguido pela iluminação e a condução pelos elementos translúcidos das esquadrias contribuem com 536W e
422, respectivamente. Durante a noite há uma perda de calor por condução de esquadrias, chegando a 164W.
Para o dia típico de inverno, observa-se que os equipamentos continuam sendo os maiores fornecedores de
temperatura ao ambiente, chegando a 1840W, seguido da Ocupação com 1051W e Iluminação com 522W.
Por condução dos elementos translúcidos das esquadrias, ganha-se com 434W durante o dia e perde-se até
162W durante a noite. (Figura 11).
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Figura 10 – Dia mais quente do ano – Fluxos térmicos (EMEI do tipo 2)

Figura 11 – Dia mais frio do ano – Fluxos térmicos (EMEI do tipo 2)

5. CONCLUSÕES
A pesquisa apresentou a análise do nível de conforto térmico com base na simulação computacional de
duas EMEIs em Pelotas, RS. Foram avaliados diferentes parâmetros construtivos cujas características
influenciam no nível de conforto das edificações. Um fator importante na análise é a geometria da
edificação. Embora sejam semelhantes, a EMEI Tipo 1 possui dois blocos com salas para ambos os lados e
circulação central, enquanto a EMEI Tipo 2 possui salas com ventilação e iluminação para os dois lados, sem
circulação. Isso contribui para o melhor desempenho. Com base nos resultados é possível entender como as
pessoas que usam/ocupam a edificação influenciam no seu desempenho. As elevadas cargas internas
decorrentes do uso e ocupação e das cargas térmicas do lactário e cozinha na cocção de alimentos e preparo
do leite das crianças, conduziram a definição das estratégias de intervenção a serem testadas, no âmbito da
minimização da entrada de radiação solar direta pelos fechamentos transparentes, como também dos ganhos
devidos aos fechamentos opacos considerando no último caso a diminuição da absortância. No caso dos
fechamentos transparentes a estratégia a ser testada será diferentes sistemas de proteção solar. Não será
analisada o aumento do isolamento do envelope já que as elevadas densidades de carga interna conjugadas
com o maior isolamento do envelope poderá conduzir a um processo de sobreaquecimento da edificação.
Nesse sentido, considerando que a carga interna de ambas EMEIs é muito alta, somente medidas de
modificação do sistema construtivo não serão suficientes. Se faz necessária também a instalação de
climatização artificial, além de rever o uso e ocupação do edifício. Após as alterações, serão feitas novas
simulações para ambos os casos para verificar se haverá otimização do desempenho térmico.
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RESUMO

A ventilação natural é uma estratégia passiva de resfriamento recomendada para grande parte do
Brasil, porém, é um fenômeno complexo influenciado por muitos fatores. Estudos prévios indicaram a
relevância da obstrução do entorno e do ângulo de incidência do vento para a ventilação dos edifícios, e
demonstraram que pequenas mudanças podem diminuir ou aumentar a vazão significativamente. Além disso,
existem poucos estudos avaliando a ventilação em edifícios em formato de duplo “H”, apesar de ser um
formato comum em edifícios multifamiliares no Brasil. Neste sentido, este trabalho investigou o efeito da
obstrução do entorno com vários ângulos de incidência do vento no fluxo de ar. O objeto do estudo foi um
prédio residencial no formato de duplo “H localizado em Piracicaba, SP. O estudo foi realizado através da
simulação CFD (Computational Fluid Dynamics). Foram realizadas seis simulações com diferentes ângulos
de incidência do vento e obstruções do entorno (três modelos obstruídos e três desobstruídos). Ao final foram
produzidas imagens com vetores de velocidade e uma tabela com a média das velocidades do ar resumindo
os resultados. Estes indicam que a altura do pavimento influencia a velocidade de entrada do ar nos
apartamentos apenas nos prédios com entorno desobstruído. Também se observou que as obstruções do
entorno têm maior influência no fluxo de ar do pavimento térreo. Além disso, recomenda-se atenção com
relação a posição da janela do banheiro evitando que ela funcione como entrada de ar para outros ambientes.
Por fim, o formato em “duplo H”, não provê boa ventilação em todos os apartamentos simultaneamente,
portanto tal formato não é recomendado para uma boa ventilação. Assim, o trabalho dá suporte ao projeto de
sistemas de ventilação natural, contribuindo para a diminuição dos gastos energéticos com condicionamento
artificial dos ambientes.
Palavras-chave: ventilação natural, CFD, obstrução do entrono, ângulo de incidência do vento.

ABSTRACT

Natural ventilation is a passive cooling strategy recommended for most of Brazil, however, it is a
complex phenomenon influenced by many factors. Previous studies indicate the relevance of surroundings
obstruction and incidence angle, showing that small changes can significantly decrease or increase the
airflow rate. In addition, there are few studies evaluating ventilation in buildings configured as a "double H",
although this is a common architectural typology in residential buildings in Brazil. Accordingly, this paper
aims to evaluate the effect of surroundings obstruction at different wind attack angle on the airflow. The
object of this study is a residential building configured as a "double H" located in Piracicaba, São Paulo State
(Brazil). The study was carried out using simulations in CFD (Computational Fluid Dynamics). Six
simulations with different wind attack angles and surrounding obstructions (three obstructed and three
unobstructed models) were carried out. For analysis there are presented images of velocity vectors and a
table of the average wind speed summarizing the results. The results show that the floor level influences the
air velocity. It was also observed that the surroundings obstructions have greater influence airflow on the
ground floor. In addition, the bathroom window should be designed in such a way to prevent it from working
as an air inlet for other rooms. Finally, the shape of the studied building does not provide good ventilation in
all apartments. Thus, the work gives subsidy for the design of new buildings with proper ventilation, thus
contributing to decreasing energy expenses with artificial air-conditioning.
Keywords: natural ventilation, CFD, surroundings obstruction, wind incidence angle.
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INTRODUCTION

Wind driven ventilation is the most used passive strategy to remove the excess of heat load of building in
tropical climates (AFLAKI et al., 2015). It is a valuable approach to achieve thermal comfort at low cost
(MORAIS; LABAKI, 2013) and therefore can contribute to energy savings (PEREIRA et al., 2013).
Nevertheless, wind driven ventilation is a complex phenomenon and airflow inside buildings can be
influenced by many factors, such as the surroundings obstruction. The accelerated growth of urban areas in
the recent years drew attention to the influence of urban density on urban airflow (BUCCOLIERI, 2011; NG
et al., 2011; YUAN; NG, 2012), and recommendations have been outlined to access designers to improve
wind performance in buildings (ALLARD; GHIAUS, 2012; KUANG; CHEN; SUN, 2015; MIRZAEI;
HAGHIGHAT, 2012).
Researches demonstrate that the surroundings obstruction can change the direction and intensity of the
winds, directly affecting the ventilation flow inside the buildings (OLIVEIRA, 2009). For example, a change
of 5º in the incidence of wind can change the flow of 5% to 40% (CÓSTOLA, 2006).
Another key feature is the wind attack angle towards the building windows (ALI; MILAD; ALI, 2007;
LUKIANTCHUKI; CARAM, 2012) which can represent up to 20% increase in ventilation inside building
(CÓSTOLA, 2006). A research on social housing investigated three common architectural typologies in
Brazil and showed that most of these building, including the H-shaped one, present ineffective wind
ventilation systems. The authors indicated that few low-cost modifications would suffice to improve this
situation, for example: the correct orientation towards prevailing winds, the positioning of the windows, and
also the adoption of asymmetric building form (MORAIS; LABAKI, 2013).
Although there are investigations about the influence of the surrounding obstruction to airflow, some
common architectural typologies have not yet been investigated, such as the "double H" (two buildings
shaped like an "H" positioned together). In this regard, this paper aims to evaluate the effect of surroundings
obstruction, floor level, and wind attack angle on the airflow of a residential building configured as a "double
H".

2

METHOD

The reference for this work is a residential building located in Piracicaba, São Paulo State (Brazil). This
study considered two surrounding obstruction situations (obstructed and unobstructed) and 3 wind attack
angles (0°, 45°, and 90° clockwise - Figure 1) resulting in 6 models. The data for this research were obtained
through simulations in CFD (Computational Fluid Dynamics), by using the software CFX.
The city climate is described as humid subtropical - Köppen classification system (CEPAGRI, 2016). The
average humidity is higher than 70% through all year; the maximum average temperature in summer is
28,50°C and in winter 26,19°C, the average minimum in summer is 18,96°C and in winter 12,48°C (RORIZ,
2012a), which shows that even in winter high temperatures are observed, therefore ventilation is needed
throughout the year. In addition, for Piracicaba, the wind prevailing direction is from 65° to 155°. Although
this study is not focused on evaluating the ventilation of the reference building, it is possible to relate the
results to the predominant directions that occur in the reference situation.

Figure 1. Simulated wind angle attack

2.1

Model

For the selection of the reference building, the following conditions were considered: to be part of a social
housing program, to have an usual floor plan for the considered city, and to display uniform floor plan.
Therefore Parque Piazza Navona residential complex was chosen because it not only meets these criteria but
was the most populated. It is composed of 23 apartment blocks (as seen in figure 2-a). The location of the
building at the residential complex (highlighted in figure 2-a) was selected for being the most obstructed one.
It was adopted as a reference for the simulation of the obstructed surroundings, while for the unobstructed
models it was used the same building but without the surrounding.
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The reference building is a four-story building and only the first and fourth floor were analysed on the
results. It is configured as a "double H" (two buildings shaped like an "H" positioned together) and it forms a
central courtyard limited by the stairs towers. It also presents two side recesses (Figure 2-b). The apartments
are composed of two bedrooms (nocturnal area), a kitchen integrated to living room (diurnal area), and a
bathroom (figure 3-a). It is worth of mention that the measuring points presented in figure 2-b are used to
formulate table 3.
All windows of the building were considered as having the same size (J1), except the bathroom
window that is smaller (J2), as described in table 1. The bedrooms and bathrooms have only one window, the
integrated living room has two windows, as well as the corridor, see figure 3.

Study
Object

(b)

(a)

Figure 2. (a) - Location of the reference building at the residential complex; (b) - Floor plan of the Parque Piazza Navona residential
complex.

Figure 3. Floor plan of one apartment of Parque Piazza Navona.

WINDOW
NAME

WINDOW
TYPE

J1
J2

Sliding
Swings
open

2.2

Table 1. Description of the simulated windows and ventilation areas.
N° OF
ACTUAL ACTUAL TOTAL
VENTILATON
VENTILATION
SLIDING HEIGHT
WIDTH
AREA
HEIGHT [m]
WIDTH [m]
PANELS
[m]
[m]
[m2]
2
1.00
1.20
1.20
1.00
0.60
0.75
0.80
0.60
0.75
0.80

VENTILATION
AREA [m2]
0.60
0.60

Computer simulation

The study was carried out in the CFD program CFX 16.2 since it has been successfully applied in similar
researches (CÓSTOLA; ALUCCI, 2007; LUKIANTCHUKI; CARAM, 2012; MORAIS; LABAKI, 2013).
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Two sets of models (obstructed and unobstructed) were simulated for three wind incidences (0°, 45°, and
90°).
To enable the simulation of various wind attack angles it was adopted an octagonal domain with a
674,43m diameter (50 times the object height) and 77,40m height (5 times the object height), according to
recommendations (CÓSTOLA; ALUCCI, 2007). This configuration resulted in a blockage of 0.009%.
In order to represent the obstructed surroundings all buildings of the residential complex were
modelled (Figure 4-a), but for the unobstructed surroundings only the analysed building was modelled
(Figure 4-b). In addition, all internal partitions of the first and last floor were modelled for the evaluated
building.
Study
Object

(b)

(a)

Figure 4. Model of the buildings in CFX Ansys 16.2 with obstructed (a) and (b) unobstructed surrounding.

The average annual wind speed of Piracicaba at 10m is 2,46m/s (RORIZ, 2012) so this value was used
as the reference wind speed entry for the simulations. In order to consider the boundary layer effect a CCL
(Common Command Language) expression was inserted on CFX, the profile was considered neutral,
according to (CÓSTOLA; ALUCCI, 2007). After applying this correction, the resulted average inlet speed
was 1,06m/s and 2,27m/s, for the first and fourth floor window level respectively.
Mesh independence tests were performed to ensure the accuracy of the model and to define the mesh.
Several simulations were carried out by refining the mesh each time. This process continued until a finer
mesh did not present significant changes in results, as proceeded in other researches in the field (CÓSTOLA;
ALUCCI, 2007; LUKIANTCHUKI; CARAM, 2012; MORAIS; LABAKI, 2013). Thus, the mesh and the
model’s domain were configured as shown in table 2:
Table 2. Adopted configuration for CFX simulation.

GLOBAL PARAMETERS

DOMAIN INPUT
DOMAIN CONFIGURATION

SIZING
numbers of cells across gap=
face size=

3
2

analysis type= stationary
heat transfer= isothermal at 20ºC

maximum size=

4

turbulence model= k epsilon

growth rate=

1,2

BOUNDARY CONDITIONS
domain side walls= subsonic opening
domain top= free slip wall
domain ground and room walls= no slip wall

3

MESH CONTROL

ROUGHNESS = smooth wall

Face sizing

CONVERGENCE CRITERIA

Local =

building

maximum residual = 10-4

element size=

0.8m

minimum iterations = 1

growth rate=

1,2

maximum iterations = 600

RESULTS AND DISCUSSION

In this section, the airflow inside the apartments of the models at three wind attack angles (0°, 45°, and 90°)
are presented. Initially the models are analysed with the obstructed and then with the unobstructed
surrounding. The images of the airflow (figures from 3 to 14) show a close-up view of the studied building
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that allows the qualitative analysis of its interior. In some images the wind attack angle is not clear in the
close-up image due to turbulence, therefore it is indicated in the legend. For summarizing the results, table 3
presents the average wind speed of the apartments for different wind attack angles and surrounding
obstructions, which enables the quantitative analysis of the results.

3.1

Wind speed vectors

In unobstructed models, the floor height does not influence the airflow inside the apartments, therefore only
images of the first floor are presented. However, in the obstructed models, the airflow presented different
behaviours at different floor heights; thus, images of the first and fourth floor are presented.

3.1.1 Unobstructed surrounding
By analysing the unobstructed model with wind attack of 0° (Figure 5), it is clear that the ventilation
around the building is turbulent. In addition, the windward apartments (Ap 01-04) are well ventilated in
terms of velocity but have poor air quality: in these apartments, the living room incoming air flows through
the bathroom, which can cause bad odours and increased humidity. While at the apartments 06 and 07
(located in the courtyard) the incoming air flows through neighbour’s apartments (02 and 03), which can also
cause bad odours. This is not a constant situation because the ventilation of the leeward apartments only
happens if all windows of the windward apartments are open. In this model, all leeward apartments (Ap0508) have low wind speed, and ventilation occurs mostly due to turbulence.
Figure 7 shows that the apartments 02, 03, 04 and 05 are well ventilated, but in the first three rooms
the airflow in the living room comes from the bathroom, which presents the same problems discussed
previously. Then in the apartments 06 and 07 the incoming air flows across the apartments 02, 03 and the
stairs towers. In this floor, the apartments 01 – 04 behave in a manner similar to those with wind attack angle
of 0°, except for the apartment 05 that shows higher velocities and presents acceptable performance.
Observing the wind attack angle of 90° (figure 9 and figure 10) the exterior ventilation is turbulent and
only apartments 01 and 05 show good ventilation.

`
Wind
direction

Figure 5. Airflow in the first floor apartments at wind attack angle of 0°, unobstructed surrounding.
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Wind
direction

Figure 6. Airflow in the first floor apartments at wind attack angle of 45°, unobstructed surrounding.

Wind
direction

Figure 7. Airflow in the first floor apartments at wind attack angle of 90°, unobstructed surrounding.

3.1.2 Obstructed surrounding
Figure 11 shows the first floor of the obstructed model with wind attack of 0°. In this situation, the
wind around the building changes direction due to the obstructions. The wind is tangent to the apartments 01
to 04 and for this reason the ventilation is due to suction with adequate speed, but turbulent. Moreover, the
air quality is compromised because it flows through the bathroom before arriving at the living room.
Apartments 05 to 08 have similar behaviour to the unobstructed ones at the same wind attack angle,
presenting low air speed. At the fourth floor (Figure 12), the wind surrounding the building has higher speed,
but the airflow behaviour in the apartments is very similar to that of the first floor.
The model with wind attack angle of 45° (figure 13 and figure 14) show a small difference between
the first and the fourth floor. The ventilation is not turbulent and the wind direction does not change
considerably. The apartments have low air speed, the first floor presenting the higher values.
Figure 15 presents the results of first floor level at a wind angle of 90°: the wind direction undergoes
the influence of the obstruction and the flow is similar to that with 45° wind incidence, but with lower
velocities. Then at the fourth floor level (figure 16), the wind direction is not influenced by the obstructions
and speed is higher. However, the apartment on both levels shows the same airflow behaviour. Since the first
floor level has low incoming airspeed and at the fourth floor the flow is tangent to the windows, all rooms
present poor ventilation.
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Wind
direction

Figure 8. Airflow in the first floor apartments at wind attack angle of 0°, obstructed surrounding.

Wind
direction

Figure 9. Airflow in the fourth floor apartments at wind attack angle of 0°, obstructed surrounding.

Wind
direction

Figure 10. Airflow in the first floor apartments at wind attack angle of 45°, obstructed surrounding.
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Wind
direction

Figure 11. Airflow in the fourth floor apartments at wind attack angle of 45°, obstructed surrounding.

Wind
direction

Figure 12. Airflow in the first floor apartments at wind attack angle of 90°, obstructed surrounding.

Wind
direction

Figure 13. Airflow in the first floor apartments at wind attack angle of 90°, obstructed surrounding.
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3.2

Wind speed

Table 3 shows that, on the models with the unobstructed surroundings, the average wind speed at the first
floor is lower than at the fourth floor. The models with wind attack angle of 0° and 45° presented the most
significant difference, in these scenarios the wind speed at the fourth floor is twice that of the first floor due
to the boundary limit profile. In addition, apartments with no windows to windward presented the lowest
velocities (7 to 21% lower).
By evaluating the models with the obstructed surroundings it becomes clear that the boundary limit
profile and the wind attack have low influence on the average speeds of apartments. This is due to the
influence of the surroundings obstruction which causes an average reduction of 38% on the apartments
velocities.
Table 3. Average wind speed of first and fourth floor apartments at wind attack angle of 0°, 45° and 90°*.

unobstructed

0°
45°
90°

obstructed

0°
45°
90°

Floor

Ap1
[m/s]

Ap2
[m/s]

Ap3
[m/s]

Ap4
[m/s]

Ap5
[m/s]

Ap6
[m/s]

Ap7
[m/s]

Ap8
[m/s]

Floor Avg
[m/s]

1st

0.22

0.27

0.22

0.23

0.06

0.03

0.05

0.09

0.07

4th

0.33

0.46

0.43

0.53

0.13

0.10

0.18

0.17

0.18

1st

0.10

0.21

0.19

0.21

0.12

0.04

0.03

0.10

0.06

4th

0.19

0.22

0.20

0.70

0.47

0.24

0.11

0.13

0.12

1st

0.29

0.08

0.05

0.03

0.32

0.07

0.05

0.03

0.04

4th

0.25

0.06

0.04

0.38

0.45

0.12

0.07

0.10

0.09

1st

0.11

0.05

0.03

0.10

0.05

0.02

0.03

0.02

0.02

4th

0.14

0.07

0.03

0.09

0.04

0.04

0.04

0.03

0.03

1st

0.14

0.08

0.05

0.09

0.07

0.05

0.04

0.10

0.07

4th

0.18

0.12

0.05

0.08

0.12

0.07

0.06

0.06

0.06

1st

0.14

0.04

0.02

0.04

0.14

0.03

0.03

0.05

0.04

4th

0.08

0.05

0.03

0.04

0.11

0.05

0.02

0.02

0.02

Legend:
Text in red= apartments with no windows to windward
Text in black= apartments with at least one window to windward
* The measurement point are indicated in figure 2-b.

4

CONCLUSION

This study addressed the issue of airflow quality on a residential building configured as a "double H",
focusing on the effect of surroundings obstruction, wind attack angle and floor level.
The analysis of the airflow around the buildings with unobstructed surroundings indicates that the
wind attack angle not only influence the velocity of the income air, but also influences the airflow and the
turbulence levels. In addition, the floor level has a strong influence on the incoming velocity on models with
unobstructed surroundings due to the boundary limit profile, especially at 0° and 45. Then in the buildings
with obstructed surroundings, the velocities were always low and neither the wind attack angle nor floor
level show any influence in the wind speed but influence the airflow behaviour.
In relation to the incoming airflow, it is noted that when the airflow is tangent to the windows the
ventilation inside the rooms is insufficient. In addition, apartments with windows only at leeward also do not
achieve good ventilation.
For these reasons, the "double H” building shape do not present good ventilation on all apartments at
any wind attack angle, surroundings obstruction or floor level. This leads to conclude that different options
of building shapes should be considered, such as leaving a space between the two “H”. This strategy prevents
the airflow from crossing the neighbour’s apartments before arriving at the apartment located leeward on the
courtyard; also, it would provide better air circulation.
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Another identified issue is that in some cases the incoming air in the living room and kitchen comes
from the bathroom, bringing undesired odours. A solution in these cases could be to mirror the apartments
position by always placing the living room and the kitchen windows at the windward position.
The findings of this work can contribute to the quality of the built environment in the country, since it
evaluates a recurrent format in residential buildings in Brazil, and indicates solutions to the identified
problems. In this way, it gives subsidy for the design of new buildings with proper ventilation.
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RESUMO

No processo de envelhecimento são percebidas algumas alterações fisiológicas que ocorrem, por exemplo,
nas funções cardiovasculares, no metabolismo basal e nos mecanismos de regulação térmica. As pessoas
idosas se destacam como as mais vulneráveis à exposição ao calor, principalmente, por apresentarem uma
disfunção nos sensores de percepção térmica encontrados na superfície do corpo. O objetivo da pesquisa é
modelar a influência das variáveis independentes, “Faixa Etária” e “Temperatura de Bulbo Seco”, na variável
dependente “Sensação térmica”. O estudo experimental foi realizado em Campina Grande/PB, localizada no
semiárido nordestino, com 308 pessoas idosas, no interior das residências. Os dados das variáveis “Faixa
etária” e “Sensação térmica” foram registrados em um formulário, por meio da entrevista estruturada. Na
obtenção dos dados da TBS foi utilizado um medidor de stress térmico, modelo ITWTG 2000 – Instrutemp.
Para identificar efeitos entre as variáveis “Temperatura de Bulbo Seco” e “Sensação térmica” utilizou-se da
análise estatística de correlação. Já a técnica de análise função de pertinência (probabilidade) foi aplicada
entre as variáveis “Sensação térmica” e “Faixa etária”, para verificar a possível existência de efeito linear.
Na análise dos resultados estatísticos fica evidente que, com o aumento da idade, há uma tendência na
avaliação das condições térmicas para a sensação de ambiente menos quente. Esse fato pode colocar em risco
a saúde dessa população, visto que, os transtornos causados pelo aumento da temperatura podem ser
agravados com a falta de ingestão de líquidos, sendo evidenciados em regiões de clima semiárido.
Palavras-chave: envelhecimento, sensação térmica, semiárido.

ABSTRACT
The ageing process entails certain physical and physiological changes in the human body that can be
observed, for instance, in cardiovascular functions, basal metabolism, skin structure and thermoregulation
mechanisms. Elderly people are the most vulnerable to heat exposure, mostly due to dysfunction of the heat
sensors present on the surface of the body. The aim of this research is to model the influence of independent
variables "Age group" and "Dry-bulb temperature" over dependent variable "Apparent temperature". The
experimental study was carried out in the city of Campina Grande, situated in the state of Paraíba, in the
semi-arid zone of the Brazilian Nordeste, with 308 elderly people inside their homes. "Age group" and
"Apparent temperature" data were recorded in forms by means of structured interviews. DBT data were
obtained with the following thermal distress meter: ITWTG 2000 – Instrutemp. Correlation statistical
analysis was applied in order to identify the effects between variables "Dry-bulb temperature" and "Apparent
temperature". Relevance function analysis (probability) was applied between variables "Apparent
temperature" and "Age group" in order to probe for the possible existence of the linear effect. The analysis of
the statistical results show that as individuals age their evaluation of thermal conditions tends towards a less
hot environment. This fact may pose a health risk for the elderly population because problems caused by
rising temperatures may be aggravated by low intake of fluids, as observed in semi-arid zones.
Key words: ageing, thermal sensation, semiarid.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, segundo dados do IBGE (Censo demográfico 2010), em 2034 a população de pessoas
idosas será maior que a população em idade “produtiva”. Em 2050, estima-se que 30% da população seja de
pessoas idosas, com expectativa de vida de 81 anos. Se por um lado os dados geram otimismo, por outro, é
preocupante em relação à qualidade de vida dessa população.
Com o envelhecimento, algumas alterações fisiológicas são percebidas no corpo das pessoas idosas,
como por exemplo, em relação às funções cardiovasculares, ao metabolismo basal e aos sensores de
regulação térmica. Essas alterações podem afetar a sensação térmica do indivíduo, contribuindo para sua
vulnerabilidade diante das variações climáticas.
Devido à redução na produção de calor, pelo metabolismo basal, as pessoas idosas tendem a sentir
mais frio do que as pessoas jovens, além de apresentar maior dificuldade de adaptação às alterações
microclimáticas. Ou seja, quando exposta a um ambiente frio, mesmo depois de vestir roupas adequadas ou
se deslocar para um ambiente mais aquecido, seu corpo não consegue retornar à temperatura anterior no
tempo esperado. O retorno da temperatura do corpo ao estado original é mais lento se comparado a
indivíduos mais jovens (NOVIETO e ZHANG, 2010).
Em contrapartida, a exposição a ambientes quentes pode levar o indivíduo a um acúmulo maior de
calor no corpo. Os mecanismos de vasodilatação atuam facilitando o aumento da circulação sanguínea, com
a função de eliminar o excesso de calor do corpo para o meio ambiente. As trocas de calor podem ser
realizadas, neste caso, por meio da radiação e através da evaporação – pela respiração e pela pele. No caso da
pessoa idosa, partindo do princípio de que esses indivíduos tendem a desidratar mais facilmente, a perda de
água pode agravar esta situação.
De acordo com McIntyre (1980, apud PARSONS, 2014), em condições típicas, a sensação de frio é
determinada pela média da temperatura da pele, e a sensação de calor depende da temperatura da pele
associada à temperatura do corpo. O número de terminações nervosas presentes na pele, que percebem o frio,
é maior do que aquelas que percebem o calor. Tais fatos nos levam a acreditar que há uma maior facilidade
na percepção do frio em detrimento da percepção do calor.
A partir do exposto, suspeita-se que a percepção do desconforto, por calor, apresenta um
descompasso com as condições ambientais e fisiológicas. Um fato que poderia contribuir, para a percepção
térmica do ambiente, seria o desconforto pela pele molhada de suor. Todavia, em regiões de baixa umidade,
o suor é evaporado antes que se perceba. Desencadeando, assim, um processo de desidratação em condições
mais extremas.
Nesse contexto, entende-se que pessoas idosas, residentes em regiões de semiárido, podem ser mais
vulneráveis quando comparadas àquelas residentes em regiões mais úmidas. O ar seco provoca a evaporação
do suor na pele, dificultando a percepção da perda de água por evaporação. A ausência de suor na pele pode
comprometer a percepção do desconforto pela pele molhada, tanto pela própria pessoa, quanto por aqueles
que cuidam das mesmas – podendo prejudicar o alerta à necessidade de reposição de líquidos.
Em geral, os estudos sobre conforto fisiológico consideram o indivíduo em idade jovem e/ou não são
específicos para grupos de pessoas idosas. Além disso, por apresentar maior facilidade para agrupar pessoas
em um único ambiente, esses estudos acontecem normalmente em escolas, em empresas ou em câmaras
climatizadas, com controle das variáveis microclimáticas. Assim como acontece, por exemplo, com os
modelos desenvolvidos pelos seguintes autores, citados por Pereira e Assis (2010): FANGER (1972);
HUMPHREYS (1978); ALUCIEMS (1981); NICOL e HUMPHREYS (2002); DEDEAR e BRAGER
(2002); FANGER e TOFTUM (2002).
Entende-se, portanto, que o ambiente residencial oferece melhores condições laboratoriais para
estudar as inter-relações entre o indivíduo e o ambiente. Nesse sentido, a investigação da sensação térmica,
em pessoas com idade superior a 60 anos, é ponto de partida para o planejamento de ambientes em condições
térmicas mais adequadas às necessidades termofisiológicas desses indivíduos.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é modelar a influência das variáveis independentes, “Faixa Etária” e
“Temperatura de Bulbo Seco”, na variável dependente “Sensação térmica”.

3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido em duas etapas principais:
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1. Estudo experimental;
2. Análise estatística dos dados das variáveis.

3.1. Estudo experimental
Os participantes da pesquisa são pessoas idosas, com idade superior a 60 anos, de ambos os gêneros,
residentes em unidades habitacionais horizontais, na cidade de Campina Grande/PB, não acamados, sem
doenças mentais (demências em geral) ou mobilidade comprometida (amputação dos membros inferiores ou
necessidade de uso de cadeira de rodas).
O acesso às residências dos participantes foi facilitado pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
de cada Distrito Sanitário estudado.

3.1.1. Definição do período do estudo experimental
Inicialmente, o período do estudo experimental foi definido para dias quentes (dias mais
secos) e dias frios (dias chuvosos), durante o ano de 2016.
Os dias mais quentes, em Campina Grande, ocorrem entre os meses de dezembro e fevereiro;
e os mais frios entre junho e agosto (INMET). Segundo Dantas et al. (2015), o período de dias frios
na cidade de Campina Grande apresenta temperaturas que não ultrapassam as mínimas diárias de
20°C e as máximas diárias de 25°C. A partir desses dados, consideraram-se os dias quentes com
temperaturas máximas diárias superiores a 25°C e mínimas superiores a 20°C. Entretanto, devido à
eventualidade da seca, a ocorrência de dias frios no ano de 2016 foi comprometida pela falta de
chuvas.
Assim, o período entre os meses de abril e dezembro de 2016 foi definido para a realização do
estudo experimental, de modo a abranger todas as variações climáticas locais. Com essa definição,
pretendeu-se evitar a redução da confiabilidade dos dados por possíveis ocorrências de eventos
climáticos circunstanciais.
3.1.2. Seleção das Unidades Amostrais
A zona urbana da cidade de Campina Grande está dividida em seis Distritos Sanitários com
suas respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Na realização do estudo experimental, foram
selecionados quatro bairros, por distrito, para serem visitados. Essa seleção resultou da intenção de
uma distribuição homogênea dos pontos de medições na zona urbana e da receptividade dos
enfermeiros e dos ACS. Na Figura 1, estão relacionados os bairros e as Unidades Básicas de Saúde
por distrito sanitário.

Figura 1 – Relação das Unidades Básicas de Saúde visitadas por Distrito Sanitário.
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Os procedimentos para a seleção das unidades amostrais foram realizados como descritos a seguir:
(1°) Obtenção de autorização formal para realização do estudo experimental – visita à Secretaria de Saúde do
Município, para esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa, junto ao gerente de Atenção Básica. No ato
da visita foram fornecidos, além da autorização formal, os contatos de todas as UBS; (2°) Visitas às UBS –
contato com a (o) enfermeira (o) chefe de cada UBS para apresentação da pesquisa e indicação de um ACS;
(3°) Seleção das unidades amostrais (pessoas idosas em suas residências) – contato com o ACS de cada UBS
para apresentação da pesquisa, autorização de acompanhamento durante suas visitas domiciliares e definição
dos horários e áreas a serem visitadas. A seleção das unidades amostrais contou com os conhecimentos dos
ACS, relativos aos moradores, considerando as características dos participantes.
As visitas foram realizadas no turno da manhã (entre 8h e 12h), com acesso a uma média de 10
domicílios por dia, sendo entrevistado apenas um idoso por domicílio. O período da manhã foi definido de
acordo com a disponibilidade dos ACS.
Foram entrevistadas 308 pessoas idosas (participantes), entre o período de abril a dezembro de 2016.
Tendo 61 pessoas idosas como participantes no Distrito I, 56 no Distrito II, 41 no Distrito III, 64 no Distrito
IV, 43 no Distrito V e 43 no Distrito VI. A frequência do número de participantes está exposta na figura 2.

Figura 2 – Distribuição dos participantes por distrito sanitário.

Os procedimentos realizados durante o estudo experimental foram aprovados pelo comitê de ética em
pesquisa – CEP/UFCG – sob o projeto de número 52584315.7.0000.5182 e parecer de número: 1.872.415.
No início das entrevistas, todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).

3.1.3. Coleta de dados das variáveis individuais, subjetivas e microclimáticas
A coleta dos dados das variáveis individuais e subjetivas foi realizada por meio da entrevista
estruturada. Neste tipo de entrevista, as questões devem ser lidas exatamente como estão redigidas. “Uma
leve reelaboração da pergunta ou qualquer explicação de improviso deve ser evitada, pois pode provocar
estímulos e respostas em diferentes quadros de referência” (SELLTIZ et al., 1987 apud RHEINGANTZ et
al., 2009). Como se trata de uma pesquisa com pessoas idosas, a entrevista estruturada foi definida como a
mais adequada.
Quanto à variável microclimática de Temperatura de Bulbo Seco (TBS), seus dados foram obtidos por
meio de um medidor de stress térmico modelo ITWTG 2000 – Instrutemp. O medidor foi instalado próximo
ao participante, a uma altura de 60 cm, que corresponde ao nível do abdômen de uma pessoa sentada. Os
detalhes de instalação foram seguidos de acordo com o recomendado pela ISO 7726 (1998).
As primeiras questões apresentadas aos participantes foram com relação às variáveis individuais
(idade, altura, peso, gênero, renda familiar, tempo de moradia no imóvel, propriedade do imóvel, ocupação e
estado de saúde). As questões subjetivas (Como você está se sentindo agora? Como você percebe esse
ambiente?) foram introduzidas na sequência e, por último, mas não menos importante, a anotação da variável
microclimática. Essa sequência teve como objetivo alcançar o maior tempo possível para uma melhor
aclimatação do participante. Durante todos os procedimentos, tanto o participante como o pesquisador, se
mantiveram parados e sentados.
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3.2. Análise estatística dos dados das variáveis
As análises estatísticas dos dados das variáveis de estudo (Temperatura de Bulbo Seco, Faixa etária e
Sensação térmica) foram realizadas em duas etapas. A primeira constou de uma revisão nos formulários
coletados (instrumentos de coleta de dados e informações) para verificação de possíveis erros de
preenchimento. A segunda consistiu na tabulação dos dados e no cálculo das estatísticas descritivas das
variáveis (mínimas, máximas, mediana, moda, média, frequências absolutas e relativas).
A fim de identificar efeitos entre as variáveis, foram realizados estudos de análise de correlação entre
as variáveis de interesse. Foram estudados e calculados os efeitos de correlação entre as variáveis
“Temperatura de Bulbo Seco” e “Sensação térmica”. Para identificar a relação entre a variável “Sensação
térmica” com a variável “Faixa etária”, foi utilizada a técnica de análise função de pertinência
(probabilidade). O objetivo foi verificar a possível existência de efeito linear entre as categorias da “Faixa
etária” com as respostas de sensação térmica, emitidas pelos indivíduos pesquisados.

3.2.1. Temperatura de Bulbo Seco
Na análise estatística descritiva da variável “Temperatura de Bulbo Seco” foram identificados os
valores de mínimo, máximo, mediana, moda e média, como representados na Figura 3. A temperatura
mínima ocorrida foi de 21,9°C e a máxima de 30,8°C. O desvio padrão resultou em 1,6 e o coeficiente de
variância em 2,6.
D.P. = 1,6
C.V. = 2,6

Figura 3 – Gráfico das estatísticas da Temperatura de Bulbo Seco.

3.2.2. Faixas etárias
A idade dos participantes, de ambos os gêneros, está dividida em quatro grupos: grupo 1, entre 60 e
70 anos; grupo 2, entre 71 e 80 anos; grupo 3, entre 81 e 90 anos; e grupo 4, com participantes em idade
superior a 90 anos. A Figura 4 e a Figura 5 mostram a distribuição da frequência relativa dos gêneros e
grupos de faixa etária dos participantes, respectivamente.

Figura 4 – Gráfico da distribuição da frequência relativa
dos gêneros dos participantes.

Figura 5 – Gráfico da distribuição da frequência relativa
dos grupos de faixa etária dos participantes.
618

3.2.3. Sensação térmica
A variável “Sensação térmica” foi analisada, entre os participantes do experimento, a partir das
seguintes categorias: com muito calor (1), com calor (2), com pouco calor (3), nem calor nem frio (4), com
pouco frio (5), com frio (6) e com muito frio (7). A última categoria, aqui representada, não foi percebida por
nenhum participante. Portanto, não será apresentada nos resultados.
A distribuição da frequência relativa, das respostas dos participantes às categorias de sensação térmica,
está exposta na Figura 6.

Figura 6 – Gráfico da distribuição da frequência relativa da variável sensação térmica.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Os resultados encontrados nas análises de correlação (valor de R) e efeitos entre variáveis (TBS x
Sensação térmica) e da análise estatística usando a função de pertinência (Faixas etárias x Sensação térmica),
são apresentados a seguir.

4.1. TBS x Sensação térmica
A análise da relação entre a variável independente (TBS) e a variável dependente (Sensação térmica)
demonstrou uma forte correlação negativa, com coeficiente de correlação R = 0,90. Como demonstrado no
gráfico de dispersão (Figura 7), à medida que a temperatura do ar decresce, a sensação de conforto chega
mais próximo da sensação de número 6 (com frio).
No gráfico, a sensação térmica está representada pela escala de votos de 1 a 7, que significa: (1) com
muito calor; (2) com calor; (3) com pouco calor; (4) nem calor nem frio; (5) com pouco frio; (6) com frio; (7)
com muito frio. Considerando a escala de sensação térmica como dados categóricos, a relação apresenta uma
forte correlação positiva. Ou seja, quanto mais elevada for a temperatura (°C), maior será a sensação de calor
do indivíduo. Para valores acima de 28°C, a sensação térmica predominante correspondeu ao voto de
sensação térmica de número 1 (com muito calor). Já para valores abaixo de 26°C, as sensações
predominantes estão situadas entre os votos 5 (com pouco frio) e 6 (com frio).
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Figura 7 – Gráfico de dispersão da relação das variáveis TBS e Sensação térmica.

4.2. Faixa etária x Sensação térmica
Na análise estatística entre a variável dependente (sensação térmica) e a independente (faixa etária),
usando a função de pertinência, foi percebido que, em função da média probabilística dos votos de sensação
térmica, quanto maior a faixa etária, maior é a probabilidade do indivíduo sentir menos calor, em condições
ambientais semelhantes. A análise desses resultados parte do princípio de que a sensação térmica não é
instantânea, mas transitória. Podendo variar de acordo com a influência das variáveis presentes no ambiente,
que levam os indivíduos a mudarem sua percepção e responderem sobre a sensação térmica em consequência
da elevação da idade. É importante deixar claro que, nesse estudo, considerou-se apenas a Temperatura de
Bulbo Seco. Entretanto, sabe-se que esta variável não é a única influência no meio, mas a mais fácil de ser
percebida.

Figura 8 – Gráfico dos votos de sensação térmica em função da faixa etária.

Como observamos na Figura 8, tanto o grupo 1 (entre 60 e 70 anos), quanto o grupo 2 (entre 71 e 80
anos), situam-se em uma faixa de transição entre a sensação 3 (com pouco calor) e a sensação 4 (nem calor
nem frio). O grupo 3, representado por pessoas com idade entre 81 e 90 anos, é o que se localiza na faixa
mais favorável, que indica sua neutralidade na sensação térmica. O nível 4 representa a sensação “nem calor,
nem frio”. Para os indivíduos com idade superior a 90 anos, ocorreu a transição entre o nível 4 (nem calor,
nem frio) e o 5 (com pouco calor) – revelando uma tendência maior à falta de sensibilidade ao calor. Tal fato
é evidenciado na comparação entre os resultados do grupo 1(entre 60 e 70) e do grupo 4 (acima de 90).
Por outro lado, analisando os resultados demonstrados na Figura 9, percebemos que há uma diferença
entre a média de TBS do grupo 1 e a média de TBS do grupo 4 de, aproximadamente, 2°C. Esse dado pode
esclarecer a tendência dos mais idosos (grupo 4) de localizar-se entre os níveis 4 e 5 dos votos de sensação
térmica. Entretanto, mesmo estando 2°C abaixo da média dos demais grupos, o grupo 4 ainda permanece em
conforto, embora apresentando uma tendência ao nível 5 (com pouco frio).
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Portanto, não seria prudente compararmos o grupo 1 com o grupo 4, uma vez que se apresentam em
condições térmicas distintas. Todavia, esta comparação é possível entre os demais grupos etários (grupo 1,
grupo 2 e grupo 3).

Figura 9 – Gráfico das médias das TBS ocorridas no ambiente residencial de cada faixa etária estudada.

5. CONCLUSÕES
Os resultados confirmaram a suspeita anterior de que a percepção do desconforto, por calor, pode
apresentar um descompasso com as condições ambientais. Na análise dos resultados estatísticos, fica
evidente que, com o aumento da idade, há uma tendência na avaliação das condições térmicas pela sensação
de ambiente menos quente. Todavia, é importante destacar que a variável “vestimenta” não foi analisada no
presente estudo. Geralmente, as pessoas com idade mais avançada usam vestimentas com resistência térmica
maior que as dos jovens, fato que poderia influenciar nas análises finais. Por outro lado, o uso de vestimentas
mais pesadas ratificaria a tendência à preferência por condições mais aquecidas.
A intenção do presente estudo é alertar as autoridades competentes para a necessidade de maiores
cuidados com esse grupo etário, principalmente no período de dias mais quentes. Sabe-se que as pessoas
idosas costumam consumir pouco líquido, por uma questão de hábito ou por falta de necessidade aparente.
Nesse contexto, os transtornos causados pelo aumento da temperatura interna do corpo, em uma pessoa
idosa, podem ser agravados com a falta de ingestão de líquidos. Sendo evidenciados em regiões de clima
semiárido, como é o caso da cidade de Campina Grande, na Paraíba.
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RESUMO

Em resposta à crescente onda de violência e insegurança observada nas cidades brasileiras, uma das
providências mais comuns tem sido a elevação dos muros frontais nas residências unifamiliares. Os muros
passam, então, a se constituir em importantes obstáculos à livre circulação dos ventos no meio urbano, com
impactos significativos na ventilação natural de construções térreas. A utilização de muros vazados se
configura como um interessante recurso para reduzir o efeito negativo proporcionado por esses componentes,
apresentando potencialidades favoráveis a um melhor aproveitamento da ventilação natural. O presente
trabalho tem como objetivo analisar o escoamento do vento através de muros vazados, constituídos por
diferentes configurações de lâminas horizontais, e localizados a barlavento de residências térreas. A
metodologia foi constituída de duas etapas. A primeira etapa consistiu na definição dos parâmetros a serem
examinados. Posteriormente, foram realizados ensaios analógicos com o equipamento mesa d’água, onde
foram registrados os escoamentos dos fluidos através de uma maquete física. Os resultados demostram que
em edificações com muros totalmente fechados são necessários afastamentos bem maiores para que o vento
que atinge as aberturas das edificações apresente velocidades capazes de proporcionar conforto térmico aos
usuários das mesmas. Os muros vazados com as lâminas apresentaram bons resultados com recuos menores.
A configuração mais favorável foi a constituída por lâminas com menor inclinação em relação ao plano
horizontal; onde a metade superior das lâminas defletiam o vento para baixo e a metade inferior defletia o
fluxo para cima. Essas características permitem um escoamento a sotavento direcionado para as aberturas da
edificação. Os resultados confirmam as vantagens da utilização dos muros vazados, com repercussões
positivas na ventilação natural de edificações térreas.
Palavras-chave: ventilação natural, muro vazado, conforto térmico, ensaios analógicos.

ABSTRACT

As consequence of the growing violence and insecurity in Brazilian cities, part of the population living in
low-rise housing has raised the plot frontal wall. These high walls have become significant barriers to airflow
in the urban space. The use of porous walls, instead of opaque walls, may be useful to reduce the impact
produced by these walls on the wind flow through the urban tissue. This paper aims to investigate the airflow
through porous windward walls built with horizontal louvres, with different louvres configurations. The
methodology consists of two stages. The first step was to define the parameters to be examined. Later,
simulations using a reduced building model were performed on a water table, to study the airflow through
the model. Results shows that opaque walls produces large wakes, confirming the advantages of using
porous walls in comparison with opaque walls. While buildings with opaque wall require greater setbacks,
the porous wall with horizontal blades showed better results with minor setbacks. Best results were obtained
when the lower part of wall had blades deflecting the airflow upward, and the higher part of it had blades
deflecting the airflow downward. This configuration produces a leeward flow reaching the building openings
with air speed that may be used to produce thermal comfort. Results lead to the conclusion that the use of
porous walls may be interesting when designing for natural ventilation in urban low-rise buildings.
Keywords: natural ventilation, hollow wall, thermal comfort, analog testing.
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1. INTRODUÇÃO
A ventilação natural é comprovadamente uma estratégia bioclimática importante para construções no clima
quente e úmido, pela capacidade de remover parte da carga térmica absorvida pela edificação e de promover
resfriamento fisiológico nos usuários, devido às trocas térmicas por convecção entre os mesmos e o fluxo do
vento. Nesse sentido, o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a utilização de mecanismos que
explorem a ventilação natural em regiões quentes e úmidas, tanto nos espaços externos como internos às
edificações, são fundamentais para a diminuição do consumo de energia, decorrente do uso de sistemas de
climatização artificial.
Nas grandes cidades brasileiras, a busca por segurança tem transformado edificações e os bairros em
fortalezas à prova de roubos, criando novas dinâmicas e elementos construtivos que têm por finalidade
proporcionar a sensação de proteção. A presença de muros cada vez mais altos e fechados, esquadrias com
gradis, cercas elétricas entre outros, são reflexos do contexto de insegurança e violência que acabam
caracterizando os espaços urbanos (MOREIRA, 2007). Essas alterações, principalmente no que se refere a
criação de obstáculos e barreiras, acabam afetando a circulação de vento na malha urbana. Observa-se que a
existência de muros altos no limite dos lotes, ocasiona uma diminuição considerável do fluxo de ar no
interior das edificações, influenciando negativamente o conforto térmico dos habitantes de regiões quentes
(BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2010).
Como forma de amenizar a influência do muro como barreira à ventilação natural, autores como
Bittencourt e Cândido (2010) e Holanda (1976) sugerem o uso dos muros vazados, que permitem maior
porosidade e fluidez ao vento. Segundo Araújo e Bistafa (2011) as superfícies vazadas são componentes
arquitetônicos com elevado potencial plástico e funcional para as regiões de clima quente e úmido. Pois além
da captação da ventilação natural, permitem a proteção contra a incidência solar demasiada. Ademais são
elementos com custo reduzido e de fácil produção. Observando a paisagem urbana, verifica-se vários
exemplos de residências utilizando muros vazados, com diferentes tipologias, materiais e níveis de
porosidade (figura 1).

Figura 1 - Residências situadas em Maceió/AL com muros constituídos por diferentes elementos vazados.

As imagens da figura 1 sugerem que além dos benefícios relacionados ao conforto térmico, o recurso
de vazar os muros possui um significativo potencial plástico, possibilitando composições diversas,
principalmente com a utilização de elementos vazados e tantos outros componentes que dinamizam e
enriquecem as texturas das fachadas. Porém, observa-se, a partir da percepção do muro como elemento de
proteção, que muitas das configurações de muros vazados existentes são demasiadamente porosas, que
podem transmitir a sensação de falta de privacidade ou de vulnerabilidade. Dentro desse contexto, é de
significativa importância a existência de trabalhos que investiguem possibilidades e padrões que possam unir
o fator privacidade com eficientes condições de desempenho térmico.
Um estudo correlato desenvolvido por Li, Wang e Bell (2003) na Inglaterra, avaliou o efeito de
elementos com a função de quebra-vento, especificamente cercas, nos espaços abertos urbanos. A pesquisa
avaliou variáveis como o recuo entre a cerca e a edificação e a porcentagem de porosidade da cerca. As
principais conclusões do estudo destacaram que o efeito do recuo na redução da velocidade do vento em
espaços externos relativamente pequenos, se sobrepõe ao efeito da porosidade. Representando uma variável
relevante.
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Nesse sentido, o presente trabalho investiga uma determinada tipologia de elementos vazados: muros
construídos com lâminas horizontais inclinadas (figura 2), semelhantes a esquadrias com venezianas. Essa
tipologia proporciona uma barreira visual, mas também permite a passagem do ar através de muro. A
investigação pretende avaliar o comportamento da ventilação natural em diferentes configurações das
lâminas horizontais, por meio da abordagem qualitativa, em que se utiliza o método de visualização de
escoamento, através do equipamento conhecido como mesa d’água. Segundo Toledo e Pereira (2003) a mesa
d’água é uma ferramenta simples, porém com grande vantagem na visualização instantânea do
comportamento do escoamento interno e externo em edifícios, possibilitando contribuições no
desenvolvimento de projetos de arquitetura.

Figura 2 - Perspectiva de muro vazado com lâminas horizontais, semelhante ao modelo utilizado no trabalho.

2. OBJETIVO
O objetivo desse trabalho foi realizar uma análise paramétrica do impacto produzido por diferentes
configurações de muro constituído por lâminas horizontais inclinadas, na ventilação natural em um modelo
de edificação térrea localizada a sotavento do muro.

3. MÉTODO
A metodologia utilizada na pesquisa consistiu na realização de análise comparativa dos efeitos produzidos
pelos diversos parâmetros examinados, visando caracterizar o escoamento da ventilação natural ao passar
através de muros com diferentes configurações de lâminas horizontais. Com base numa abordagem
qualitativa, os padrões de escoamento do vento, nas diversas configurações, foram examinados através de
ensaios realizados na mesa d’água, registrados em vídeos para análise posterior.
O equipamento mesa d’água consiste num visualizador de escoamento da água com espuma, em que é
possível estimar o comportamento do fluxo de ar através do movimento do fluido em modelos físicos
reduzidos (BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2010).
A metodologia desse trabalho está dividida em duas etapas:
Etapa 1: Escolha dos parâmetros variáveis e fixos e elaboração de um quadro de referências;
Etapa 2: Realização dos ensaios analógicos em mesa d'água;

3.1. Etapa 1: Escolha dos parâmetros variáveis e parâmetros fixos
A escolha dos parâmetros variáveis e fixos levou em consideração aspectos que seriam mais aplicáveis e
apropriados em situações reais, como também que fossem viáveis no que se refere a execução dos modelos
reduzidos para a realização dos ensaios. Considerou-se como parâmetros variáveis:
I. A inclinação das lâminas horizontais, variando entre 30º, 45º e 60º;
II. A direção das lâminas horizontais, variando entre as seguintes configurações: para cima, para
baixo, combinado 1 (parte superior para baixo e parte inferior para cima) e combinado 2 (parte
superior para cima e parte inferior para baixo);
III. Recuo entre o muro e a edificação térrea, variando entre 3 m, 5 m e 8 m.
Já como parâmetros fixos considerou-se:
I. A seção vertical do muro como sendo composta por embasamento de 0,20 m de altura, acrescida
de 1,60 m para o conjunto de lâminas e mais uma faixa de coroamento com 0,20 m; totalizando
um muro com altura final de 2,00 m;
II. A espessura do muro de 0,20 m;
III. O espaçamento de 0,05m entre as lâminas;
IV. A espessura das lâminas de 0,03 m.
Os parâmetros acima descritos estão representados nos cortes das figuras 3, 4, 5, e 6.
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VENTO

Figura 3 - Cortes demostrando as configurações do muro vazado com lâminas horizontais com inclinação de 30º.

VENTO

Figura 4 - Cortes demostrando as configurações do muro vazado com lâminas horizontais com inclinação de 45º.

VENTO

Figura 5 - Cortes demostrando as configurações do muro vazado com lâminas horizontais com inclinação de 60º.

Para efeito comparativo, também foi incluído nos ensaios o modelo com o muro opaco, ou seja, o
muro totalmente fechado. Além dos muros a maquete também incluiu um modelo simplificado de edificação
térrea básica, com aberturas de entrada e saída medindo 1,20 m de altura e 0,90 m de peitoril, como é
possível visualizar na figura 6. As dimensões de altura, cobertura e demais elementos da edificação foram
definidas levando em consideração as especificações comumente encontradas nas Habitações de Interesse
Social. Na observância de que estas habitações dependem da ventilação natural para obter conforto térmico
na maioria das regiões climáticas do país, pois é onde reside a parcela pobre da população, que são
impossibilitados de arcar com os elevados custos decorrentes da utilização aparelhos de ar condicionado.
Evidentemente essas configurações escolhidas influenciam no comportamento do fluxo de vento.

VENTO

VENTO

VENTO

Figura 6 - Cortes demostrando o modelo de construção básico, as dimensões das aberturas e recuos, como também o muro opaco.

3.2 Etapa 2: Realização dos ensaios analógicos em mesa d'água
A realização das simulações contou com a utilização de uma maquete vazada e o equipamento da mesa
d’água existente no Laboratório de Conforto Ambiental da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da
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Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Como a lâminas eram horizontais a maquete confeccionada
constitui-se de um corte vertical passando pelo muro e pela construção adjacente localizada a sotavento do
muro. A maquete foi confeccionada utilizando-se material plástico (policloreto de polivinila – PVC), pintado
na cor preta, para proporcionar um adequado contraste com a espuma branca, utilizada como traçador do
escoamento do fluido, figuras 7 a 17. A escala escolhida para a maquete foi 1/30, em função das limitações
dimensionais da mesa d’água e da pequena espessura das lâminas horizontais.

Figura 7 - Maquete confeccionada para a realização dos ensaios.

Os ensaios foram registrados por meio de captura de vídeos, obtidos por máquina fotográfica simples.
A análise comparativa das simulações dos escoamentos foi realizada através da avaliação dos vídeos
produzidos. Os vídeos permitem uma visualização clara e eficiente do comportamento do fluído e, por
analogia, do desempenho qualitativo da ventilação natural através das diferentes configurações de muros
vazados.
Após a avaliação dos vídeos, foram capturados os quadros que continham as melhores imagens de
cada um dos escoamentos estudados, com o intento de elaborar ilustrações que demostram, de forma
esquemática, através de linhas de percurso, o movimento do fluxo de ar e sua área de abrangência, tanto
externamente como internamente à edificação.

4. RESULTADOS
A seguir são apresentados os resultados referentes à avaliação comparativa das diferentes configurações dos
muros vazados. Primeiramente, estabeleceu-se uma comparação entre os ensaios com muro opaco e as
demais configurações de muros vazados. Posteriormente, os resultados dos ensaios foram divididos por
parâmetros, comparando-se os distintos efeitos produzidos pelos diferentes afastamentos entre o muro e a
edificação, pelos diferentes ângulos e as diferentes direções das lâminas.

4.1. Muro opaco X Muro vazado:
Ao observar o comportamento do vento no encontro da barreira do muro é possível notar, de uma maneira
geral, a diferença existente entre o muro opaco e o muro vazado. Enquanto no muro opaco o fluxo de ar
desvia por cima do mesmo, no muro vazado uma parte do escoamento passa através dos trechos vazados,
favorecendo a ventilação da edificação localizada a sotavento do muro. Observa-se que, com o muro opaco,
parte do fluxo desvia por cima do muro e ao se aproximar da edificação divide-se. A maior parte do fluxo
passa por cima da coberta, e uma menor parcela desvia para dentro da construção, sendo a quantidade de
vento que passa para o interior dessa construção proporcional ao aumento do afastamento entre a edificação
e o muro. Ou seja, o recuo de 8m (Figura 10) permite melhor ventilação interna do que os de 5m e 3m
(Figuras 8 e 9).

Tipo: Muro Opaco

Foto na Mesa d’água
Foto na Mesa d’água com vetores
Figura 8 – Ensaios de escoamento, modelo com muro opaco e recuo de 3 m.
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Tipo: Muro Opaco

Foto na Mesa d’água
Foto na Mesa d’água com vetores
Figura 9 – Ensaios de escoamento, modelo com muro opaco e recuo de 5 m.

Tipo: Muro Opaco

Foto na Mesa d’água
Foto na Mesa d’água com vetores
Figura 10 – Ensaios de escoamento, modelo com muro opaco e recuo de 8 m.

No muro vazado, o escoamento é bem distinto a depender da configuração das lâminas e da dimensão
do recuo. De uma forma geral, porém, observa-se uma melhor abrangência e maior penetração do fluxo de ar
na edificação, em relação ao muro opaco. É possível ilustrar isso ao comparar a figura 11 com as anteriores
(figuras 8 a 10), essa trata-se do muro vazado constituído com lâminas inclinadas a 30º para cima e recuo de
3m.

Tipo: Muro Vazado
Foto na Mesa d’água
Foto na Mesa d’água com vetores
Figura 11 – Ensaios de escoamento, modelo com muro vazado, com lâminas inclinadas (30º) para cima e recuo de 3 m.

4.2. Muros Vazados: comparação entre os recuos de 3m, 5m e 8m
Avaliando os modelos com distintos recuos, percebe-se que diferentemente do muro opaco, onde quanto
maior o recuo melhor o aproveitamento do vento para edificação, o muro vazado tende a ter no recuo de 3m
um escoamento mais favorável, dependendo da inclinação das lâminas.
Com a configuração denominada combinado 1, observa-se um interessante escoamento que combina
o fluxo ascendente da metade inferior do muro com o fluxo descendente da metade superior do mesmo,
apresentando uma direção do escoamento paralela ao plano horizontal e uma boa entrada da ventilação
natural. Quando o recuo aumenta, entretanto, zonas de turbulência são desenvolvidas entre o muro e a
edificação, reduzindo o fluxo de ar que entra na edificação. Isso é possível identificar nas figuras 12, 13 e 14,
em que se percebe que o aumento do recuo faz com haja um direcionamento do fluxo para cima da
cobertura. Esse padrão se repete de forma semelhante nas outras configurações.

Tipo: Muro Vazado
Foto na Mesa d’água
Foto na Mesa d’água com vetores
Figura 12 - Ensaio de escoamento, modelo com muro vazado, direção combinado 1, inclinação de 45º e recuo de 3 m.

627

6

Tipo: Muro Vazado
Foto na Mesa d’água
Foto na Mesa d’água com vetores
Figura 13 - Ensaio de escoamento, modelo com muro vazado, direção combinado 1, inclinação de 45º e recuo de 5 m.

Tipo: Muro Vazado
Foto na Mesa d’água
Foto na Mesa d’água com vetores
Figura 14 - Ensaio de escoamento, modelo com muro vazado, direção combinado 1, inclinação de 45º e recuo de 8 m.

4.3. Muros vazados: comparação entre os ângulos 30º, 45º e 60º das lâminas
A declividade das lâminas determina o grau de privacidade visual proporcionado pelo muro vazado, afetando
também a direção do fluxo a sotavento do muro. Observando o comportamento do vento após passar pelo
muro com os distintos posicionamentos das lâminas (para cima, para baixo, combinado 1 e combinado 2),
verificou-se que quando as lâminas eram inclinadas a 30°, havia uma menor deflexão no sentido do vento.
Das três declividades avaliadas, esta apresentou a menor resistência a passagem da ventilação (figura 15) e a
direção do escoamento é mais direcionado para a abertura da edificação. O ângulo de 45º apresentou uma
condição intermediária (figura 16), enquanto que quando as lâminas estavam inclinadas a 60º ocorreu o
deslocamento mais acentuado do fluxo de ar (figura 17). As imagens a seguir demonstram escoamentos com
as diferentes inclinações, com a direção das lâminas voltadas para baixo e recuo de 3 m. Com as lâminas
inclinadas para cima, declividade de 60º proporcionou uma acentuada deflexão ascendente, fazendo com que
boa parte do fluxo desviasse por cima da edificação.

Tipo: Muro Vazado
Foto na Mesa d’água
Foto na Mesa d’água com vetores
Figura 15 - Ensaio de escoamento, modelo com muro vazado, direção para baixo, inclinação de 30º e recuo de 3 m.

Tipo: Muro Vazado
Foto na Mesa d’água
Foto na Mesa d’água com vetores
Figura 16 - Ensaio de escoamento, modelo com muro vazado, direção para baixo, inclinação de 45º e recuo de 3 m.

Tipo: Muro Vazado
Foto na Mesa d’água
Foto na Mesa d’água com vetores
Figura 17 - Ensaio de escoamento, modelo com muro vazado, direção para baixo, inclinação de 60º e recuo de 3 m.
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4.4. Muros vazados: comparação entre as inclinações das lâminas – para cima, para baixo,
combinado 1 (C1) e combinado 2 (C2)
Dentre os parâmetros examinados, a direção e inclinação das lâminas são os que mais influenciam o
comportamento do fluxo de ar ao passar pelo muro. Com base nos resultados obtidos nos ensaios, foram
elaboradas ilustrações que mostram o movimento do ar em algumas das situações examinadas, visando
proporcionar maior clareza na visualização desses resultados. Cada figura mostra o comportamento da
ventilação e a ocorrência de zonas de turbulência, considerando as inclinações de 30º e 60º.

4.4.1. Direção das lâminas para cima
O fluxo de ar que atravessa o muro com essa configuração tem uma trajetória ascendente, decrescendo ao se
aproximar do beiral da edificação, uma parte do fluxo se direciona para a abertura e outra é desviada para
cima da coberta, como mostrado nas comparações entre o ângulo de 30º e 60º a seguir (Tabela 1). Quando o
recuo e a inclinação das lâminas são menores o fluxo possui uma ascendência mais suave e incide com mais
abrangência na abertura da edificação a barlavento. Quando o recuo e a inclinação vão aumentando, o fluxo
do vento tende a desviar mais para cima da coberta. São criadas algumas zonas de turbulência,
principalmente na região abaixo do peitoril, onde a circulação de vento é baixa. Outras zonas de turbulência
se formam na parte posterior da coberta e abaixo do peitoril da abertura a sotavento da edificação. Essa
tendência se repete, com maior ou menor amplitude, nas outras configurações.
Tabela 1 - Comparação do comportamento do fluxo de vento com as lâminas inclinadas a 30 e 60º, direção para cima, recuo 5m.
Tipo: Muro Vazado
Foto na Mesa d’água
Ilustração com vetores

30º

60º

4.4.2. Direção das lâminas para baixo
Como mostrado na tabela 2, as lâminas direcionadas para baixo geram um escoamento descendente que
quando se aproxima do peitoril da edificação desvia para cima e entra pela abertura da edificação. Quando a
inclinação das lâminas é de 30º, o fluxo descendente é mais suave. Quanto maior a inclinação das lâminas o
fluxo de ar tende se dirigir mais para baixo, o que gera uma maior área de turbulência na altura central da
abertura. Semelhante à configuração anterior, o aumento do recuo faz com que o vento ascenda mais rápido.
Tabela 2 - Comparação do comportamento do fluxo de vento com as lâminas inclinadas a 30 e 60º, direção para baixo, recuo 5m.
Tipo: Muro Vazado
Foto na Mesa d’água
Ilustração com vetores

30º

60º
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4.4.3. Direção das lâminas com parte superior para baixo e parte inferior para cima (C1)
Seguindo os direcionamentos das lâminas, o escoamento é tanto direcionado para baixo (metade superior do
muro) como para cima (metade inferior do muro). Essa configuração faz com que fluxo de vento seja
convergente, se unindo em torno de um eixo central, com uma direção paralela ao plano horizontal (Tabela
3). Nessa configuração das lâminas, quanto menor o recuo, mais o escoamento incide perpendicularmente
em relação à abertura. Com o aumento do recuo, o fluxo apresenta uma curva ascendente. Em relação à
inclinação das lâminas, observou-se que o aumento da declividade produz um fluxo menos abrangente.
Como a circulação de ar é centralizada, há ocorrências de duas pequenas zonas de turbulências tanto na
altura do beiral como acima do peitoril, que crescem com o aumento do recuo.
Tabela 3 - Comparação do comportamento do fluxo de vento com as lâminas inclinadas a 30 e 60º, direção combinado 1, recuo 5m.
Tipo: Muro Vazado
Foto na Mesa d’água
Ilustração com vetores

30º

60º

4.4.4. Direção das lâminas com parte superior para cima e parte inferior para baixo (C2)
Seguindo os direcionamentos das lâminas, o vento é tanto direcionado para baixo (parte inferior) como para
cima (parte superior), isso faz com que fluxo de vento seja divergente, criando uma zona de turbulência
central, na altura da janela, como é possível visualizar na Tabela 4. As lâminas superiores que estão
direcionadas para cima, fazem o fluxo de vento ter um percurso ascendente que após encontrar o beiral
desvia para baixo e entra na edificação. Com uma direção oposta, as lâminas inferiores fazem com que o
fluxo de vento desça e ao se aproximar do peitoril desvie para cima na direção do interior da edificação.
Nessa configuração, quanto maior a inclinação das lâminas mais concentrado nas extremidades é fluxo, o
que ocasiona uma menor varredura da ventilação que incide na abertura.
Tabela 4 - Comparação do comportamento do fluxo de vento com as lâminas inclinadas a 30 e 60º, direção combinado 2, recuo 5m.
Tipo: Muro Vazado
Foto na Mesa d’água
Ilustração com vetores

30º

60º

Percebe-se que no combinado 1, com 30º de inclinação das lâminas e recuo de 3,00 m, o fluxo
resultante converge na altura da abertura da edificação. Essa foi a configuração que apresentou a melhor
distribuição do fluxo do vento, entrando na abertura da edificação com maior abrangência. Foi também a que
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apresentou menores perdas de energia cinética, como consequência dos poucos desvios na direção do
escoamento do vento.
Na configuração com todas as lâminas direcionadas para cima, bem como no combinado 2, observamse limitações importantes devido à suscetível influência da parcela do escoamento que passa por cima do
muro, que desvia parte do fluxo para cima da coberta.

5. CONCLUSÕES
Na observância das significativas potencialidades do muro vazado para o melhor aproveitamento da
ventilação natural nas edificações, o presente trabalho examinou esse recurso bioclimático, avaliando o
desempenho de algumas configurações de lâminas horizontais, além de distintas dimensões de recuos entre o
muro e a edificação. As lâminas horizontais foram escolhidas devido a possibilidade de proporcionar
permeabilidade, como também privacidade, diferentemente de outras tipologias de muros vazados. Através
de simulações em mesa d’água e um modelo reduzido de uma edificação térrea, foi possível identificar que a
inter-relação dos diferentes parâmetros produzem diferentes comportamentos no fluxo de ar que incide nas
aberturas a sotavento dos muros.
Os resultados encontrados sugerem que o muro vazado, com a porosidade das lâminas horizontais,
apresenta importantes vantagens em relação ao muro opaco. Ao contrário do primeiro, numa edificação com
muro totalmente fechado necessita-se de grandes recuos para obter condições favoráveis de ventilação.
Numa edificação com muro permeável aos ventos, pode-se obter um adequado desempenho da ventilação
natural com recuos menores. Analisando todos os escoamentos investigados, é possível afirmar que a
inclinação de 30º das lâminas é a mais favorável, pois esta apresenta uma menor resistência a passagem do
vento, como também não desvia demasiadamente o fluxo, para cima, para baixo ou para o centro,
movimentos que dependem da direção das lâminas, possibilitando que o fluxo seja melhor distribuído, com
desvios menos acentuados. Esse comportamento já era esperado, visto que a inclinação de 30º é a mais
próxima da posição horizontal, facilitando a passagem do vento. Em relação a direção das lâminas, pode-se
dizer que a mais vantajosa foi a C1 seguida pelas direcionadas para baixo.
Evidentemente os padrões de escoamentos nas proximidades da edificação são condicionados também
as definições escolhidas para a mesma, tais como altura, desenho da cobertura, posicionamento das
aberturas. Necessitando de estudos que possam validar os resultados em outras aplicações.
Os resultados apontam para a necessidade de se pesquisar novas tipologias de muros vazado sempre
considerando a privacidade como elemento condicional para a disseminação de muros mais permeáveis em
regiões de clima quente e úmido, onde a ventilação natural deve ser considerada como uma estratégia
fundamental para proporcionar melhores condições de conforto térmico.
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RESUMO

Este artigo apresenta a análise de um método para avaliar edifícios ventilados naturalmente. O estudo
baseou-se no metamodelo desenvolvido por Rackes et al. (2016), que calcula a fração de horas de desconforto
por calor em relação às horas de ocupação. O objetivo é avaliar a precisão deste metamodelo, comparando
seus resultados com os do programa de simulação computacional EnergyPlus. Adotou-se um modelo de
edificação, sendo este simulado para seis cidades brasileiras. Além de avaliar a precisão, aplicou-se a análise
de sensibilidade para entender o comportamento dos dados de entrada no dado de saída do metamodelo. A
maior diferença observada entre os resultados do metamodelo e do programa EnergyPlus foi 0,105, para o
clima do Rio de Janeiro. A menor diferença entre os resultados do metamodelo e do programa EnergyPlus foi
observada para o clima de São Paulo, com diferença de 0,003. Observou-se que o método estatístico de
Regressão por Vetores de Suporte adotado para o desenvolvimento do metamodelo foi capaz de entender a
influência dos dados de entrada no dado de saída. O parâmetro mais representativo para a cidade de São Paulo
foi a densidade de ocupação, e para a cidade de Cuiabá foi a velocidade delta do ventilador.
Palavras-chave: metamodelo, simulação computacional, análise de sensibilidade

ABSTRACT

This work presents the analysis of a method for evaluation of naturally ventilated buildings. The study is based
on a metamodel developed by Rackes et al. (2016) that calculates the average annual fraction of occupied
hours that exceeded the upper limit of an adaptive comfort zone. The aim of the study is to evaluate the
precision of this metalmodel, comparing its results with the results from the program EnergyPlus. The model
of a building was adopted and simulated for six Brazilian cities. A sensitivity analysis was applied to
understand the behavior of the input data on the output data of the metamodel. The largest difference between
the outputs of the metamodel and the program EnergyPlus is for Rio de Janeiro, with 0.105. The smallest
difference is for the climate of São Paulo, with the difference of 0.003. The results indicate that the statistical
method of Support Vector Regression adopted for the metamodel development was able to understand the
influence of the input data on the output data. The most representative parameter for the city of São Paulo was
the occupation density, and for the city of Cuiaba, it was the fan delta air speed.
Keywords: metamodel, building energy simulation, sensitivity analysis
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento econômico e o crescimento populacional geram aumento no consumo de energia. A
previsão é que o uso de energia em países em desenvolvimento crescerá a uma taxa de 3,2% ao ano, e até 2020
ultrapassará o uso de energia dos países desenvolvidos (IBGE, 2017). Em países desenvolvidos, as edificações
são responsáveis por 20 a 40% do total da energia final consumida, ultrapassando o consumo da indústria e
dos transportes (PÉREZ-LOMBARD et al., 2008). Cada vez mais, o uso indiscriminado de energia causa
grande impacto ambiental, como poluição, alterações climáticas e esgotamento de recursos naturais.
Para garantir a melhora na qualidade de vida de forma sustentável, busca-se políticas de incentivo à
eficiência energética. No Brasil, após a crise do setor elétrico em 2001, foram estabelecidas ações para
estimular o uso eficiente da energia elétrica. Em dezembro de 2001, a Lei № 10.295 (BRASIL, 2001a) foi
regulamentada pelo Decreto № 4.059 (BRASIL, 2001b), estabelecendo um programa de etiquetagem de
edificações voltado para padrões de eficiência energética de edificações.
Uma solução passiva para a questão da eficiência energética de edificações é o uso da ventilação natural.
Além de assegurar a qualidade do ar, a ventilação natural ajuda a promover o resfriamento da edificação,
proporcionando conforto térmico aos usuários quando as condições do clima externo são favoráveis
(SORGATO, 2009). A aceitabilidade quanto à temperatura de conforto difere para ocupantes de edifícios
ventilados naturalmente. Nessas condições, a tolerância em relação à variação de temperatura é maior, e o
conforto térmico depende diretamente da temperatura do ar externo (ASRHAE 55, 2013).
Para que o conforto térmico dos usuários seja garantido sem grandes gastos de energia, é importante
entender como ocorrem as variações térmicas em um edifício antes de construí-lo. Atualmente, a simulação
computacional vem sendo utilizada mundialmente para a predição do desempenho energético de edificações
(HENSEN; LAMBERTS, 2011). Porém, a utilização desses programas de simulação enfrenta diversos
problemas, associados principalmente às informações necessárias para os dados de entrada.
Os metamodelos são elaborados a partir de modelagens estatísticas de grandes bancos de dados obtidos
de resultados de simulação computacional. O uso de metamodelos permite obter resultados próximos aos
resultados de simulações de desempenho energético de forma simples e rápida, facilitando sua aplicação em
diversas áreas. O desenvolvimento de metamodelos geralmente adota suposições quanto aos dados de entrada
e ao clima.
O Regulamento Brasileiro de eficiência energética de edificações adota um metamodelo para a predição
de edifícios condicionados artificialmente, mas não para edifícios ventilados naturalmente. Frente a isso,
Rackes et al. (2016) desenvolveram um metamodelo para a predição de desempenho térmico de edificações
comerciais ventiladas naturalmente, utilizando o método de predição de máquina de vetores de suporte. Esse
método foi desenvolvido com um banco de dados de aproximadamente 50.000 amostras para calcular o
impacto das características do edifício e da sua localização sobre os aspectos de conforto térmico. O foco do
trabalho foi em edifícios de poucos pavimentos (low-rise buildings), principalmente escolas e escritórios, em
climas quentes e amenos. O desenvolvimento deste metamodelo busca simplificar as análises de edifícios
ventilados naturalmente para possibilitar a sua aplicação no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível
de Eficiência Energética de Edificações Comerciais (RTQ-C, 2010).
Apesar de os metamodelos fornecerem uma ferramenta rápida para a avaliação do desempenho da
edificação, é importante analisar a precisão dos dados de saída do modelo para que se possa validá-lo. A análise
de sensibilidade permite apontar as variáveis que mais contribuem na variação das respostas do modelo, além
de ser utilizada para a simplificação do modelo, identificando variáveis para quais o modelo é mais sensível
(MARA; TARANTOLA, 2008). Frente a isso, busca-se avaliar a precisão do metamodelo desenvolvido por
Rackes et al. (2016) através da comparação de seus resultados com os do programa de simulação
computacional EnergyPlus.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é avaliar a precisão do metamodelo desenvolvido por Rackes et al. (2016) para
avaliação de edifícios ventilados naturalmente, frente a comparação entre os resultados do metamodelo e do
programa de simulação computacional EnergyPlus.

3. MÉTODO
3.1. O metamodelo desenvolvido por Rackes et al. (2016)
O Natural Comfort é um metamodelo desenvolvido em linguagem Python por Rackes et al. (2016), para a
predição de conforto térmico em edifícios comerciais de poucos pavimentos ventilados naturalmente,
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especialmente escolas. A partir da combinação de 38 variáveis de entrada, apresentadas na Tabela 1, o
metamodelo retorna a fração de horas de desconforto por calor em relação às horas de ocupação (EHFhot).
Tabela 1 – Variáveis de entrada do metamodelo, com valores máximos e mínimos admissíveis.
Valores
Variáveis de entrada
Unidade Mínimo Máximo
Adotado
De acordo com a cidade
Temperatura média externa anual
ºC
10
30
Média anual das diferenças entre as temperaturas máximas e mínimas de
De acordo com a cidade
ºC
3
15
cada dia
Diferença entre o valor máximo e mínimo das temperaturas externas
De acordo com a cidade
ºC
3
28
anuais
Graus-dia de arrefecimento para temperatura base de 18°C (CDD18)
K.dia
0
3800 De acordo com a cidade
Graus-dia de arrefecimento para temperatura base de 25°C (CDD25)
K.dia
0
1600 De acordo com a cidade
De acordo com a cidade
Média anual da radiação solar direta normal
W/m²
40
200
De acordo com a cidade
Média anual da radiação solar difusa no plano horizontal
W/m²
70
130
De acordo com a cidade
Velocidade média do ar externo anual
m/s
0
50
Altitude
m
0
2000 De acordo com a cidade
Comprimento total (maior dimensão entre os lados da edificação)
m
13
200
55,2
Profundidade total (menor dimensão entre os lados da edificação)
m
8
50
23,9
Altura entre pavimentos
m
2,75
4,25
3,5
Número de pavimentos
1
5
1
Área média das salas ocupadas
m²
9
400
89,24
Fração total da área do edifício destinada às escadas
0
0,28
0
Fração de abertura da fachada (WWR)
0,05
0,7
0,457
Ângulo de sombreamento vertical
º
0
45
0
Absortância solar das paredes externas
0,2
0,8
0,4
Transmitância térmica das paredes
W/m².K
0,1
5
2,2
Capacidade térmica das paredes
kJ/ m².K
40
500
166,97
Absortância solar da cobertura
0,2
0,8
0,6
Transmitância térmica da cobertura
W/m².K
0,1
5
2,0
Capacidade térmica da cobertura
kJ/ m².K
10
400
26,44
Coeficiente de ganho solar do vidro (SHGC)
0,2
0,8
0,8
Transmitância térmica do vidro
W/m².K
1
6
5,7
Combinação entre as densidades de potência de iluminação e de
W/ m².K
1
25
13
equipamentos nas salas de permanência prolongada
Combinação entre as densidades de potência de iluminação e de
equipamentos nas áreas de permanência transitória (corredores e
W/ m².K
1
15
8
escadas)
Densidade de ocupação
pessoa/m² 0,01
1
0,35
Hora de início de ocupação
h
6
10
8
Hora final de ocupação
h
14
22
18
Fator de correção da velocidade do ar externa (ver tabela de Rackes et
0,1
0,4
0,33
al., 2016)
Obstáculos do entorno (ver tabela de Rackes et al., 2016)
0,3
1
1
Fator de abertura da janela (fração máxima de abertura)
0,2
1
0,6
Fração de abertura na fachada das janelas destinadas à ventilação
0
0,17
0
noturna (abertas 24h)
Relação entre a largura e a altura das janelas primárias
0,1
50
3
Coeficiente de descarga das janelas primárias
0,4
0,8
0,6
Área efetiva de vazão entre os espaços ocupados e as áreas de
permanência compartilhada, por comprimento de parede compartilhada
0,0001
0,4
0,21
(ver tabela de Rackes et al., 2016)
Velocidade delta do ventilador (incremento da velocidade do ar a partir
m/s
0
0,9
0
de ventiladores de teto)

Para o desenvolvimento do metamodelo, Rackes et al. (2016) definiram 55 parâmetros para explorar
amplamente o potencial de características de edifícios comerciais de poucos pavimentos (low-rise buildings)
ventilados naturalmente em climas amenos e quentes. Esses parâmetros estão relacionados: às dimensões do
edifício; geometria das janelas e sombreamento; propriedades construtivas; ganhos internos; padrão de uso;
ventilação natural; e temperatura do solo. Os detalhamentos dos 55 parâmetros encontram-se no artigo de
Rackes et al. (2016). A divisão entre os climas quente e ameno foi definida pelo valor de 2267 K.dia para o
número de graus-dia de arrefecimento para temperatura base de 18°C (Cooling Degrees Days with base 18°C,
ou CDD18).
Em seguida, determinou-se um banco de dados de aproximadamente 50.000 amostras. As amostras
foram elaboradas em formato IDF através da Sequência de Sobol, método quase-aleatório. Os valores
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atribuídos aos parâmetros adotados foram distribuídos de forma que se abrangesse uma gama de amostras
representativa para qualquer edifício comercial brasileiro de poucos pavimentos (low-rise buildings). Esses
valores definiram os limites máximos e mínimos do metamodelo. Os padrões de uso não foram alterados ao
longo do dia. Devido ao foco do trabalho, definiu-se maior peso para características de escolas e escritórios.
Apesar de ser um modelo genérico, a intenção foi de que as amostras representassem grande parte dos edifícios
públicos sem o uso de sistema de condicionamento de ar. O objetivo do desenvolvimento do metamodelo é
permitir observar a possibilidade do uso de ventilação natural nas edificações, refletindo na redução do uso do
sistema de condicionamento de ar. Por ter foco em escolas, considerou-se que os prédios não seriam ocupados
nos fins de semana, e no período de férias (mês de janeiro e os dias entre 1 e 14 de julho). Apesar do padrão
de uso adotado, torna-se possível analisar o impacto do uso da ventilação natural em escritórios.
O programa de simulação computacional EnergyPlus versão 8.3 foi utilizado para a modelagem termo
energética dos edifícios, utilizando o Airflow Network. O conforto adaptativo foi baseado nos limites de 80%
de aceitabilidade da ASRHAE 55 (2013).
Devido à alta correlação entre o conforto térmico em edificações ventiladas naturalmente e o clima,
buscou-se grande variação de climas, de forma que representasse geograficamente o território brasileiro. O
primeiro terço das simulações foi realizado com 13 arquivos climáticos do tipo TRY (Test Reference Year),
distribuídos igualmente entre as amostras. Os outros dois terços foram simulados utilizando arquivos
climáticos INMET de 414 locais (LABEEE, 2017).
O método de aprendizagem adotado para o desenvolvimento do metamodelo foi o método da máquina
de vetores de suporte, através do pacote LIBSVM (CHANG; LIN, 2011). Este método foi adotado por possuir
melhor desempenho com funções de base radial, em relação a outros métodos. Para a aplicação do método,
inicialmente 93 parâmetros preditores foram definidos. Em muitos casos, eram simplesmente os parâmetros
de entrada definidos para a elaboração dos modelos do banco de dados, mas também incluíam transformações,
normalizações ou funções destes. Depois, iniciou-se o processo iterativo removendo os parâmetros preditores
e avaliando o impacto no desempenho do metamodelo. Ao fim do processo, um total de 53 parâmetros
preditores foram selecionados. Esses parâmetros são obtidos a partir de 38 variáveis de entrada, das quais 9
são obtidas do arquivo climático. A comparação dos resultados das simulações do programa EnergyPlus com
as predições do metamodelo apresentou a raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE) igual a 0,059 e o
erro absoluto do 95º percentil (AE95) igual a 0,126. A validação do metamodelo, testado com outros 2000
casos não utilizados no seu treinamento, apresentaram o RMSE de 0,060 e o AE95 de 0,129.
Os autores observaram que os parâmetros mais decisivos no resultado do desempenho térmico foram:
CDD18; densidade de ocupação; velocidade delta do ventilador; área útil do edifício. Dentre os parâmetros
listados, apenas a área útil do edifício não é uma variável de entrada do programa, e sim o resultado da
multiplicação entre as variáveis de comprimento e profundidade da edificação. A velocidade delta do
ventilador é a velocidade do ar acima de 0,3 m/s (ar parado). Ou seja, é a velocidade do ar gerada pelos
ventiladores de teto ou de parede, menos 0,3 m/s. A ASHRAE Standard 55 permite o aumento da temperatura
limite superior para conforto térmico em 1,2ºC para a velocidade de 0,6 m/s, 1,8ºC para a velocidade de
0,9 m/s, e 2,2ºC para a velocidade de 1,2 m/s.

3.2. Aplicação do metamodelo de Rackes et al. (2016)
Para a aplicação do metamodelo Natural Comfort, foi utilizado uma tipologia de edifício desenvolvido a partir
dos layouts e parâmetros utilizados por Rackes et al. (2016). A tipologia é de um edifício térreo, retangular,
com 12 salas, divididas por um corredor central. A Figura 1 apresenta a planta baixa do edifício e a Figura 2,
o modelo computacional em 3D. As características do modelo do edifício foram definidas para que atribuíssem
um valor para cada variável de entrada do metamodelo, atendendo seus limites mínimos e máximos. Para a
locação da edificação, considerou-se área urbana, sem obstáculos no entorno.
Para representar diferentes zonas bioclimáticas brasileiras, o modelo foi simulado para seis cidades:
Belém; Brasília; Cuiabá; Porto Alegre; Rio de Janeiro; e São Paulo. Os dados climáticos foram obtidos dos
arquivos climáticos INMET (LABEEE, 2017). A Tabela 2 apresenta os valores das variáveis climáticas usados
para cada cidade no metamodelo. As simulações foram realizadas no programa EnergyPlus versão 8.6
(ENERGYPLUS, 2016).
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Figura 1 – Planta baixa do edifício.

Figura 2 – Modelo computacional do edifício em 3D.
Tabela 2 – Valores das variáveis climáticas utilizadas para cada cidade no Natural Comfort.
Tar
TarMD TarMA
CDD18
CDD25
RadDirN
RadDifH
Var
Nome
(ºC)
(ºC)
(ºC)
(K.dia)
(K.dia)
(W/m²)
(W/m²)
(m/s)
São Paulo
19,6
8,3
15,1
918,6
97,2
60,3
86,3
2,1
Porto Alegre
20,0
9,2
21,5
1217,1
216,3
66,5
82,6
1,5
Belém
27,2
8,3
4,8
3343,3
867,2
63,3
103,9
1,0
Cuiabá
26,3
10,7
20,0
3052,7
939,5
86,9
98,6
2,0
Rio de Janeiro
23,2
9,1
13,6
1962,5
359,2
72,8
84,1
1,4
Brasília
21,1
9,3
10,2
1224,9
98,7
89,2
95,2
2,5
* Tar = Temperatura média externa anual
* TarMD = Média anual das diferenças entre as temperaturas máximas e mínimas de cada dia
* TarMA = Diferença entre o valor máximo e mínimo das temperaturas externas anuais
* CDD18 = Graus-dia de arrefecimento para temperatura base de 18°C
* CDD25 = Graus-dia de arrefecimento para temperatura base de 25°C
* RadDirN = Média anual da radiação solar direta normal
* RadDifH = Média anual da radiação solar difusa no plano horizontal
* Var = Velocidade média do ar externo anual

Altitude
(m)
792
47
24
151
45
1160

3.3. Comparação entre os resultados do metamodelo versus o programa EnergyPlus
A comparação entre os resultados do metamodelo e do programa EnergyPlus baseiam-se na fração de horas
de desconforto por calor em relação às horas de ocupação (EHFhot). Observou-se as diferenças absolutas entre
os resultados, assim como as diferenças relativas com base nos resultados do programa EnergyPlus.
O modelo de conforto adaptativo adotado foi o da ASHRAE Standard 55 (2013). Ele depende da
temperatura externa do ar, da qual se obtém uma média ponderada chamada prevailing mean outdoor air
temperature (Tpma,o). De acordo com o modelo adaptativo, a temperatura operativa neutra (Tneut), é a
temperatura onde a minoria dos ocupantes se sentirão desconfortáveis, e varia de acordo a Equação 1:
𝑇𝑛𝑒𝑢𝑡 (𝑡) = 0,31 ∗ 𝑇𝑝𝑚𝑎,𝑜 (𝑡) + 17,8°𝐶

Equação 1

A prevailing mean outdoor air temperature, assim como a Tneut, varia como o tempo. A janela de tempo
para definir a Tpma,o pode variar de 7 a 30 dias (para o metamodelo considerou-se 7). Para 80% de
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aceitabilidade, os limites definidos pela ASHRAE Standard 55 (2013) são Tmin (t) = Tneut (t) – 3.5 °C e
Tmax (t) = Tneut (t) + 3.5 °C. Para definir se uma zona térmica está dentro dos limites de conforto, a temperatura
operativa interna (Top), que depende da temperatura do ar e da temperatura de radiação, deve estar entre os
valores de Tmin e Tmax.
A métrica de performance de conforto térmico adotada foi a hot exceedance hour fraction (EHFhot): o
número de horas em que a temperatura Tmax foi excedida, dividido pelo total de horas ocupadas. O EHFhot varia
de 0 a 1, ou de 0% a 100% de horas ocupadas desconfortáveis. Para o cálculo do EHFhot, primeiramente é
definido um indicador Ehot, que se refere a uma zona ocupada z, em uma hora i do ano (Equação 2):
𝐸ℎ𝑜𝑡 (𝑧, 𝑖) {

1, 𝑇𝑜𝑝 (𝑖) > 𝑇𝑚𝑎𝑥
0, 𝑇𝑜𝑝 (𝑖) ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥

Equação 2

O EHFhot é então calculado a partir da média do Ehot entre todas as zonas ocupadas para cada hora,
dividido pelas horas ocupadas do ano, de acordo com a Equação 3. Corredores e escadarias não foram
considerados.
𝐸𝐻𝐹ℎ𝑜𝑡 =

∑𝑧 𝐸ℎ𝑜𝑡(𝑖,𝑧)
∑8760
)𝑓𝑜𝑐 (𝑖)
𝑖=1 (
𝑁𝑍𝑜𝑛𝑎𝑠𝑂𝑐

∑8760
𝑖=1 𝑓𝑜𝑐 (𝑖)

=

∑8760
𝑖=1 ∑𝑧 𝐸ℎ𝑜𝑡 (𝑖,𝑧)𝑓𝑜𝑐 (𝑖)
𝑁𝑍𝑜𝑛𝑎𝑠𝑂𝑐 𝑁𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑂𝑐

Equação 3

Onde foc(i) é a fração de horas i em que o edifício é ocupado. É possível determinar uma média entre
todas as zonas, já que todas as zonas têm o mesmo tamanho e densidade de ocupação.

3.4. Análise de sensibilidade
Para o modelo de edificação analisado, observou-se a influência das variáveis de entrada apontadas por Rackes
et al. (2016) como as mais influentes no conforto térmico, em relação ao comportamento do dado de saída.
Dentre as variáveis, destacam-se: velocidade delta do ventilador; densidade de ocupação; absortância da
cobertura; combinação entre as densidades de potência de iluminação e de equipamentos nas salas de
permanência prolongada; fator de abertura das janelas; coeficiente de ganho solar do vidro; fração de abertura
na fachada das janelas destinadas à ventilação noturna; hora de início de ocupação; hora final de ocupação;
capacidade térmica da cobertura; ângulo de sombreamento vertical; e altura entre pavimentos.
Esses dados de entrada tiveram 20 valores interpolados variados entre o mínimo e máximo admissíveis
pelo metamodelo, avaliando-se os resultados de EHFhot obtidos. Enquanto uma variável tinha seus valores
variados, as demais permaneceram com valores constantes, iguais ao do modelo simulado no EnergyPlus. A
análise de sensibilidade foi realizada para as cidades de Cuiabá e São Paulo. A primeira, de clima quente
(CDD18 > 2267 K.dia) e a segunda, de clima ameno (CDD18 < 2267 K.dia).
Observou-se a influência das varáveis de entrada no dado de saída do metamodelo, e também o impacto
que estas têm sobre o resultado. Também foi realizada uma análise crítica para observar se as influências dos
dados de entrada estão de acordo com o esperado em relação ao comportamento termofísico do modelo.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1 Comparação entre os resultados do metamodelo versus o programa EnergyPlus
Os resultados da comparação entre o metamodelo e o programa EnergyPlus são apresentados na Tabela 3.
Observou-se que os resultados de EHFhot pelo Natural Comfort variaram de 0,185 para a cidade de São Paulo
a 0,954, para a cidade de Belém. Ao comparar os resultados obtidos pelo metamodelo com o programa
EnergyPlus, as diferenças no EHFhot variam de 0,003, para a cidade de São Paulo, a 0,105, para a cidade do
Rio de Janeiro. Quando observadas as diferenças relativas, adotando como base os resultados do EnergyPlus,
os percentuais variam de 1,75%, para a cidade de São Paulo, a 23,86%, para a cidade de Brasília.
Todos os resultados do Natural Comfort resultaram em valores superiores comparados com os obtidos
pelo programa EnergyPlus. Os resultados do Natural Comfort para os climas mais amenos foram os que mais
se aproximaram dos resultados do EnergyPlus: para São Paulo a diferença foi de 0,003, e para Porto Alegre a
diferença foi de 0,016. Para os outros climas, os resultados do Natural Comfort tiveram diferenças entre 0,076,
para Brasília, e 0,105, para o Rio de Janeiro.
Apesar de diferentes tipologias e características construtivas influenciarem no conforto térmico, o clima
é um fator decisivo para edifícios ventilados naturalmente. O metamodelo analisado apresenta uma fração
maior de horas de desconforto por calor para climas quentes, como esperado. Ao observar os EHFhot,
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percebe-se que o CDD18 (indicado como parâmetro mais decisivo nos resultados), assim como a temperatura
média anual, variam em ordem crescente, conforme os resultados. Outros parâmetros climáticos relacionados
à radiação solar, velocidade do vento, amplitude térmica e elevação não indicam influência tão impactante nos
resultados.
Tabela 3 – Comparação entre o metamodelo e o EnergyPlus.
EHFhot
Climas
Diferença absoluta Diferença relativa
Metamodelo EnergyPlus
São Paulo
0,185
0,182
0,003
1,75%
Porto Alegre
0,262
0,246
0,016
6,35%
Brasília
0,392
0,317
0,076
23,86%
Rio de Janeiro
0,578
0,472
0,105
22,24%
Cuiabá
0,894
0,806
0,088
10,92%
Belém
0,954
0,870
0,084
9,68%

As diferenças entre os resultados do metamodelo e do EnergyPlus foram maiores para as cidades de
climas mais quentes. Uma possível explicação para esse comportamento seria um ganho de calor
superestimado no metamodelo devido à radiação direta normal. As cidades com radiação direta normal média
inferior a 70 W/m² (São Paulo, Porto Alegre e Brasília) tiveram diferenças absolutas inferiores a 0,08 nos
resultados do EHFhot, enquanto as cidades com radiação direta normal média superior a 70 W/m² (Rio de
Janeiro, Cuiabá e Belém) apresentam diferenças absolutas entre 0,084 e 0,105.
O Natural Comfort obteve resultados com boa precisão, especialmente para os climas mais frios. O
comportamento do metamodelo apresentou uma tendência de comportamento similar à do programa
EnergyPlus, com diferenças absolutas menores do que o AE95 calculado por Rackes et al. (2016), variando
entre 0,003 e 0,105. Na comparação dos resultados, a diferença absoluta é mais relevante do que a relativa,
pois os valores de EHFhot já são uma fração das horas ocupadas ao longo do ano, variando entre 0 e 1.
Ressalta-se que as diferenças encontradas podem também estar relacionadas com a versão do programa
de simulação computacional adotado. O metamodelo Natural Comfort foi desenvolvido com base em
simulações computacionais utilizando a versão 8.3 do programa EnergyPlus, e as simulações no EnergyPlus
do presente trabalho foram realizadas com a versão 8.6.

4.2. Análise de sensibilidade
A Figura 3 apresenta os gráficos com os valores do EHFhot para cada uma das variáveis de entrada definidas
por Rackes et al. (2016) como as mais influentes no desempenho térmico da edificação analisada. Todas as
variáveis tiveram seus valores variados entre os mínimos e máximos admissíveis pelo metamodelo. Os pontos
marcados com um “x” vermelho indicam o valor da variável no modelo simulado pelo EnergyPlus.
Com base nos resultados, observou-se que os valores de EHFhot para a cidade de Cuiabá são superiores,
pois seu clima é mais quente. No entanto, as variações nos dados de entrada apresentaram maior influência
nos resultados para o clima ameno, da cidade de São Paulo. No clima ameno a variável mais representativa foi
a densidade de ocupação. Com a densidade de ocupação mínima (0,01 pessoa/m²) o valor de EHFhot foi 0,081,
e com a densidade máxima (1,00 pessoa/m²) o valor de EHFhot subiu para 0,491. Esse resultado foi o maior
observado para a cidade de São Paulo. A segunda variável mais representativa foi a absortância da cobertura.
Com o valor mínimo de absortância 0,2, obteve-se o valor de EHFhot 0,047, o menor resultado para São Paulo.
Para o valor máximo de absortância 0,8, o resultado de EHFhot foi 0,300. A variável de entrada com menor
impacto foi a altura entre pavimentos. Essa variável foi alterada entre 2,75 m e 4,25 m, modificando o resultado
do EHFhot de 0,208 para 0,177. A segunda variável menos representativa foi a hora de início de ocupação.
Variando entre 6h00 e 10h00, alterou o resultado do EHFhot de 0,154 para 0,184.
Para o clima quente (Cuiabá), a variável de entrada mais influente foi a velocidade delta do ventilador
(variada entre 0,0m/s e 0,9m/s). Com a velocidade máxima, o EHFhot reduziu para 0,643. Esta variável foi a
que apresentou a maior redução do EHFhot para a cidade de Cuiabá. A segunda variável mais representativa
foi a absortância da cobertura, variando de 0,934 para o valor máximo de 0,8 a 0,686 para o valor mínimo de
0,2. A variável que mais aumentou o EHFhot foi o fator de abertura da janela. Para o fator de abertura igual a
0,2, o resultado foi 0,945. A altura entre pavimentos também foi o fator menos impactante para Cuiabá,
variando os resultados em apenas 0,011. No entanto, ao contrário de São Paulo, o aumento da altura entre
pavimentos aumentou o EHFhot, que variou de 0,892 a 0,903. A segunda variável de entrada menos
representativa foi o coeficiente de ganho solar do vidro. Variada entre 0,2 e 0,8, alterou o resultado do EHFhot
de 0,865 para 0,894.
O metamodelo se mostrou sensível à variação da velocidade delta do ventilador, indicando grande
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potencial de redução no calor por ventilação, principalmente para o clima de Cuiabá. Para a cidade de São
Paulo, a redução foi de 0,102, com variações pouco expressivas no EHFhot para velocidades a partir de 0,6m/s.
O aumento do fator de abertura das janelas diminui o EHFhot para os dois climas analisados,
evidenciando novamente o potencial da ventilação. Para o clima quente de Cuiabá, o metamodelo se mostrou
mais sensível às variações no fator de abertura da janela quando os valores do fator de abertura das janelas são
menores.

Figura 3 – Influência das variáveis de entrada nos resultados do metamodelo.

A fração de abertura na fachada das janelas destinadas à ventilação noturna apresentou comportamento
similar para o clima quente e o ameno. Para ambos, os resultados apresentaram curvas convexas, com maior
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sensibilidade para variações próximas do zero, chegando ao seu valor mínimo quando a fração é igual a 0,068.
O aumento no EHFhot quando a área da ventilação noturna continua a crescer pode ser pela facilitação da
entrada do ar quente durante o dia.
A variável ângulo de sombreamento vertical variou de forma aproximadamente linear. O impacto foi
mais expressivo para a cidade de São Paulo, reduzindo 0,085 do EHFhot, comparando o valor máximo de 90
graus com o valor mínimo de 0 graus. Para a cidade de Cuiabá, esta redução foi de 0,076.
A variação do dado de entrada coeficiente de ganho solar do vidro apresentou maior sensibilidade para
o clima de São Paulo, que reduziu o EHFhot em 0,083 quando teve seu valor alterado de 0,8 para 0,2. A redução
observada para o clima de Cuiabá foi de 0,029.
A absortância da cobertura teve grande impacto para ambos os climas. Os valores de absortância térmica
da cobertura variaram de 0,8 a 0,2, reduzindo o EHFhot em 0,248 para o clima de Cuiabá, e 0,254 para o clima
de São Paulo. Os resultados do metamodelo são diferentes para os climas analisados. Em Cuiabá, a curva é
côncava, indicando maior sensibilidade para os valores de absortância térmica próxima de 0,2; enquanto que
em São Paulo a curva é convexa, com sensibilidade maior para valores de absortância térmica mais próximos
de 0,8. A redução na absortância das coberturas é uma medida que se mostra uma solução eficiente para ambos
os climas.
Observa-se que a variável capacidade térmica da cobertura também apresenta comportamentos
diferentes para os diferentes climas. Em Cuiabá, a variação na capacidade térmica da cobertura de 10 kJ/m²K
para 400 kJ/m²K aumentou o EHFhot em 0,032. Já para a cidade de São Paulo, essa variação possibilitou a
redução de 0,099 no EHFhot, apresentando maior sensibilidade para capacidades térmicas menores.
O resultado de EHFhot do metamodelo se mostrou mais sensível à densidade de ocupação para o clima
de São Paulo, conforme mencionado anteriormente. Para o clima de Cuiabá, a taxa de variação do EHFhot
diminui à medida que a densidade de ocupação aumenta, enquanto que, para São Paulo, a taxa de variação do
EHFhot aumenta à medida que a densidade de ocupação aumenta. O calor gerado pelos ocupantes é algo de
influência relevante na temperatura dos ambientes.
Para variação nos dados de entrada referentes à densidade de potência do sistema de iluminação e
equipamentos nas salas, o metamodelo apresentou comportamento semelhante ao resultado da variação da
densidade de ocupação, mas com um menor impacto. As diferenças entre o máximo de 25W/m² e mínimo de
1W/m² foram 0,052 para a cidade de Cuiabá e de 0,143 para a cidade de São Paulo.
As variações realizadas nos horários de ocupação foram das 6h00 às 10h00 para início e das 14h00 às
22h00 para fim. Cuiabá apresentou maior sensibilidade para variações na hora de início de ocupação (6h00 às
10h00). Para esse clima, iniciar o expediente mais cedo pode diminuir consideravelmente a fração final de
horas de calor. Devido à forte irradiação solar, horários de ocupação mais afastados do meio dia garantem
maior conforto térmico. A variação nesse dado de entrada para Cuiabá apresentou uma diferença no EHFhot de
0,129. Para São Paulo, essa diferença foi 0,035. Para a hora final de ocupação (14h00 às 22h00), a cidade de
São Paulo apresentou maior sensibilidade, com diferença de 0,079, enquanto que a cidade de Cuiabá
apresentou uma diferença de 0,057. Ambos os climas apresentaram comportamento semelhante para a hora
final de ocupação. Próximo das 14 horas, têm EHFhot menor, porém a medida que a hora final de ocupação
aumenta, o EHFhot cresce. No entanto, estender o horário de expediente para após às 20 horas diminui o EHFhot,
devido às temperaturas mais baixas no período da noite.
Variando os dados de entrada entre os limites mínimos e máximos, observou-se que o metamodelo se
comporta de acordo com o esperado na predição do desempenho térmico de edificações. Para o edifício
modelado, as variáveis mais impactantes nos resultados foram a densidade de ocupação, a velocidade delta do
ventilador e a absortância da cobertura.
Os metamodelos para a predição de desempenho térmico de edificações são ferramentas de grande
utilidade, sendo de fácil aplicação e possibilitando amplamente seu uso. Além disso, permite que os usuários
analisem como as características dos edifícios e do clima podem influenciar no conforto dos usuários.
Observa-se que o método estatístico de Regressão por Vetores de Suporte adotado para o desenvolvimento do
metamodelo foi capaz de entender a influência dos dados de entrada no dado de saída. A aplicação deste
método estatístico permitiu abranger diferentes combinações de dimensões de tipologia e dados de entrada em
uma única equação.

5. CONCLUSÕES
O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a precisão de um método para avaliação de edifícios ventilados
naturalmente. Com base nos resultados é possível ressaltar as seguintes conclusões:
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o método estatístico de Regressão por Vetores de Suporte adotado para o desenvolvimento do
metamodelo foi capaz de entender a influência dos dados de entrada no dado de saída, gerando
resultados com boa precisão;
o clima da cidade de São Paulo apresentou a menor diferença entre os resultados do metamodelo e do
programa EnergyPlus (0,3%), seguido do clima de Porto Alegre (1,6%). As maiores diferenças foram
observadas para as cidades de Rio de Janeiro (10,5%) e Cuiabá (8,8%);
a variável de entrada mais representativa no dado de saída do metamodelo para a cidade de São Paulo
é a densidade de ocupação, com um aumento do EHFhot de 0,410, comparando o valor de densidade
mínimo de 0,01 pessoas/m² com o máximo de 1 pessoas/m²;
a variável de entrada mais representativa para a cidade de Cuiabá foi a velocidade delta do ventilador,
com um aumento do EHFhot de 0,251, comparando o valor mínimo de 0 m/s com o máximo de
0,9 m/s;
os resultados do metamodelo se apresentaram menos precisos para climas mais quentes, possivelmente
devido ao comportamento da radiação solar no metamodelo.
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RESUMO

No contexto mundial há uma crescente preocupação acerca da utilização da energia elétrica, inclusive na
construção civil. Apesar disto, muitos projetistas optam por desconsiderar a necessidade de uma arquitetura
energeticamente eficiente. Uma tática frequentemente utilizada ao projetar edificações multifamiliares
verticais é dividir a lâmina do pavimento tipo em quatro blocos, um para cada terminação. Observa-se que
esta prática resulta em edificações que negligenciam os condicionantes do clima local, uma vez que estes não
foram devidamente considerados na fase de projeto do edifício como um todo. Este trabalho objetiva analisar
o conforto térmico, em função da ventilação, insolação, temperatura e umidade, da unidade mais desfavorável
de um edifício multifamiliar com 4 módulos de apartamento na cidade de Maceió. Para tanto, a metodologia
da pesquisa consiste na realização de ensaios analógicos, estudo de máscaras de sombra, medições in loco e
sobreposição dos dados no nomograma de temperatura efetiva. Destaca-se como principais resultados
problemas com insolação, existência de uma unidade que recebe um vento de baixa ocorrência,
interdependência do escoamento da ventilação entre os cômodos e baixa movimentação do ar. Conclui-se
que, apesar dos problemas gerados pelo projeto, o apartamento estudado curiosamente está dentro da zona de
conforto do Nomograma de Temperatura efetiva.
Palavras-chave: Conforto térmico, ensaio analógico, medição in loco, nomograma de temperatura efetiva.

ABSTRACT

In the world context there is a growing concern about the use of electric energy, including in construction.
Despite this, many designers choose to disregard the need for energy-efficient architecture. One commonly
used tactic when designing vertical multifamily buildings is to divide the type deck into four blocks with
approximate areas. It is observed that this practice results in buildings that neglect the conditions of the local
climate, since these were not considered in the design phase of the building as a whole. This paper aims to
analyze the thermal comfort, due to ventilation, insolation, temperature and humidity, of the most unfavorable
unit of a multifamily building with 4 apartment modules in the city of Maceió. To do so, the research
methodology consists of performing analogical tests, study of shade masks, in loco measurements and overlap
of data in the effective temperature nomogram. It highlights as main results problems with insolation, unit
that receives a wind of low occurrence, interdependence of the flow of the ventilation between the rooms and
low movement of the air. It is concluded that, despite the problems generated by the project, the apartment
studied is within the comfort zone of the effective Temperature Nomogram.

Keywords: Thermal comfort, analogue test, in loco measurement, effective temperature nomogram.
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1. INTRODUÇÃO

No contexto mundial há uma crescente preocupação acerca da utilização da energia elétrica. Em 1973, quando
ocorreu a primeira crise do petróleo, iniciaram-se as discussões sobre o desperdício energético e sobre a
necessidade de revisar os comportamentos relacionados a este recurso, inclusive no setor da construção civil.
Hoje, as edificações representam aproximadamente 30% do consumo total de energia do planeta. No Brasil, este
setor possui potencial para representar uma parcela ainda maior na medida em que se aceleram os processos de
urbanização e modernização das edificações. Diante disto, é importante destacar que além do ganho financeiro
que as soluções relacionadas ao emprego dos conceitos de sustentabilidade na arquitetura podem representar, a
depender de como for planejada, ela também pode resultar em uma melhora no conforto ambiental (FAGÁ,
2012).
Apesar disto, muitos projetistas, por razões ligadas a preferencias pessoais, exigências dos clientes,
limitações nas possibilidades de execução, entre outros fatores, acabam por desconsiderar a necessidade de
uma arquitetura energeticamente eficiente, negligenciando as condições oferecidas pelo meio ambiente para
conceber um repertório arquitetônico mais coerente com o clima local e, portanto, mais confortável para os
seus usuários (HERTZ, 1998). Uma rápida revisão sobre a história da arquitetura vernácula nos mostra que é
possível estabelecer um diálogo entre clima e arquitetura através de recursos construtivos não muito
rebuscados, que são capazes de proporcionar ao homem a satisfação térmica no ambiente construído. O modo
de produção arquitetônica empregado na antiguidade continua sendo possível atualmente. No entanto, as
inovações tecnológicas possibilitaram a criação de novos materiais e técnicas construtivas, que, quando são
utilizados com o objetivo de favorecer o conforto ambiental, são capazes de gerar edificações energeticamente
eficientes e com composição plástica adequada ao seu lugar de implantação.
Um aspecto frequentemente mencionado por estudantes e arquitetos reside na dificuldade em
conciliar as diferentes, e por vezes conflitantes, demandas de todos os condicionantes arquitetônicos
envolvidos no projeto (BITTENCOURT, 2005). Infelizmente, a dificuldade em solucionar estes possíveis
impasses tem conduzido os projetistas à errônea visão de que as necessidades bioclimáticas podem ser
encaradas como exigências complicadoras e castradoras da criatividade, ao invés de serem vistas como
desafios capazes de proporcionar novos vocabulários à linguagem arquitetônica (BITTENCOURT, 2005
apud GONÇALVES e DUARTE, 2001).
Grande parte do território brasileiro é coberto por regiões quentes e úmidas. Este clima se caracteriza
por apresentar pequenas oscilações na temperatura do ar, ao longo do dia e do ano, elevada umidade e intensa
radiação solar. Essas características definem como principais estratégias bioclimáticas para o conforto
térmico a proteção das aberturas contra a radiação solar e a geração de edifícios permeáveis aos ventos
(BITTENCOURT, 2005). Além disto, a orientação e o tamanho das aberturas devem ser definidos conforme
a trajetória solar, buscando conciliar as necessidades de ventilação e iluminação natural nos ambientes sem
comprometer o conforto térmico dos usuários devido à entrada de calor (PASSOS, 2009).
Maceió (latitude 9°40' S longitude 35°42' W), capital do estado de Alagoas, é uma cidade costeira
banhada pelo Oceano Atlântico, situada na região nordeste do Brasil. Esta possui clima tropical quente e
úmido que se caracteriza por apresentar pequenas variações de temperatura diárias, sazonais e anuais.
Segundo as normais climatológicas do INMET (BRASIL, 1992) a temperatura média anual é de 24,8°C, com
variação de 2,8°C por ano entre os valores médios mensais de temperatura. A cidade apresenta basicamente
duas estações: uma caracterizada por altas temperaturas e pouca pluviosidade, com ocorrência de chuvas
passageiras, no intervalo de outubro a janeiro, e outra chuvosa, que se caracteriza por temperaturas mais
baixas em relação à estação anterior, ocorrendo nos meses de abril a julho.
Por se situar na faixa litorânea e estar sob influência das massas d’água existentes (oceano, rios e
lagoas), a cidade de Maceió apresenta taxa de umidade relativa do ar média de 78,3%. Observa-se que não
há grandes variações na umidade local ao longo do ano, uma vez que, a média mais alta registrada é de 82,6%,
no mês de maio, e a menor é de 74,7%, em novembro (BRASIL, 1992).
De acordo com os estudos realizados por Passos (2009), com base nos dados de medições
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET do intervalo entre 1997 e 2007 (10 anos),
Maceió apresenta 4 ventos dominantes, sendo: sudeste, leste, nordeste e sul, respetivamente. Observa-se que
a ocorrência de períodos de calmarias se restringe no máximo a aproximadamente 10% do ano, com maior
frequência concentrada entre os meses de março e setembro (Figura 01).
Na cidade uma tática frequentemente utilizada pelos arquitetos ao projetar edificações
multifamiliares verticais é dividir a lâmina do pavimento tipo em quatro blocos com áreas aproximadas.
Observa-se que esta prática resulta em edificações com ventilação natural comprometida em pelo menos uma
das terminações, devido ao padrão de ocorrência dos ventos predominantes da cidade (os ventos concentramse no lado direito da rosa dos ventos: sudeste, leste, nordeste e sul). Outra prática que interfere no conforto
ambiental das residências é a criação de apartamentos desprovidos de soluções capazes de amenizar a
10
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insolação excessiva, especialmente nas aberturas voltadas para os quadrantes oeste e leste. Diante deste
cenário, ressalta-se como tema de pesquisa a importância de avaliar a condição de conforto térmico
proporcionada em uma edificação que se encaixam este padrão, uma vez que esta prática projetual influencia
no consumo energético com condicionamento artificial e no bem-estar dos usuários.

Figura 01 - Frequência da direção dos ventos (em %) para a cidade de Maceió, confeccionada
a partir de uma série histórica de dados. Fonte: Passos, 2009.

2. OBJETIVO

Esta pesquisa objetiva analisar o conforto térmico, em função da ventilação, insolação, temperatura e
umidade, da unidade mais desfavorável de um edifício multifamiliar com 4 módulos de apartamento na cidade
de Maceió.

3. METODOLOGIA

O edifício inserido no bairro da Ponta Verde da cidade de Maceió/AL, foi escolhido como objeto de pesquisa
por possuir pavimento tipo dividido em 4 módulos de áreas entre 110 e 112 m², nos quais são encaixadas as
plantas dos apartamentos (Figura 02). A edificação apresenta sua fachada principal voltada para o quadrante
norte. Seu uso é residencial, apresentando 8 andares de apartamentos, além de pilotis, mezanino e subsolo. A
planta baixa de cada terminação compõe-se da seguinte maneira: uma sala de estar e jantar, uma cozinha,
área de serviço com dependência e banheiro, 1 quarto, sendo 2 suítes e uma varanda. As janelas são de correr,
com exceção das existentes nos banheiros que são do tipo “boca de lobo” 1. A fachada do edifício é revestida
com ladrilho cerâmico nas cores branco e verde claro.
Os elementos climáticos, em especial a temperatura, a radiação, a umidade e o movimento do ar,
atuam sobre a percepção térmica do homem (ROMERO, 2015). Entende-se que a melhor maneira de se obter
resultados consistentes quanto ao conforto térmico em ambientes é considerar os aspectos dos quatro
elementos de forma integrada.
Para análise da ventilação natural foram realizados ensaios analógicos de escoamento na mesa d´água,
do Laboratório de Conforto Ambiental da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de
Alagoas. O equipamento em questão é composto por uma placa horizontal de vidro transparente, montada
numa estrutura de perfis metálicos, sobre a qual a água escoa em velocidade uniforme, ao longo de sua largura
(1,20 x 0,715m), que constitui o campo de observação e ensaio. Este tipo de simulação obtém resultados
qualitativos, fazendo analogia ao comportamento da ventilação natural quanto a sua distribuição,
bidimensionalmente. Considera-se que o sentido de percurso da água correspondente ao da ventilação
existente no local de implantação do projeto.
Nas simulações de escoamento foi utilizada uma maquete vazada do pavimento tipo na escala de 1/75,
confeccionada em material plástico maleável na cor preta, com o objetivo de facilitar a visualização da
espuma branca produzida pelo indicador (detergente lava-louça). O modelo utilizado na simulação média de
26 x 22,5 centímetros. Os ensaios foram realizados considerando as quatro incidências principais do vento
em Maceió (Leste, Sudeste, Nordeste e Sul), tendo sido registrados por meio de câmera fotográfica digital.
As aberturas consideradas no modelo permitiam a passagem do escoamento pelas portas internas e janelas de
Tipo de janela composta por duas placas de vidro fixas posicionadas na horizontal com pequeno afastamento entre elas,
comumente utilizada em banheiros.

1
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correr, tendo sido simulado o vão máximo de abertura das esquadrias (50%).
De acordo com a orientação da edificação, constatou-se que o apartamento menos favorecido pelos
ventos predominantes (Leste e Sudeste) corresponde à terminação 01, com paredes externas voltadas para as
orientações norte, nordeste e oeste. Foram selecionados dois cômodos de longa permanência para análise: a
sala de estar e o quarto reversível. Para ambos foram feitos estudos quanto a insolação, temperatura e
umidade do ar e temperatura efetiva. As análises da insolação foram feitas com o auxílio da carta solar de
Maceió, fornecida pelo software SOL-AR.

Figura 02 – Planta baixa do pavimento tipo do objeto de estudo.

Figura 03: Aparelhos utilizados para as medições: a) Hobo; b) anemômetro.

Os dados de umidade e temperatura foram obtidos a partir de medições in loco, com o Datalogger
Hobo2 (Figura 03.a). Este dispositivo registrador de dados possui dimensões de 6 x 4 x 2 cm, que através de
sensores, é capacidade de registrar e armazenar dados de temperatura e umidade do ar, dependendo do
período e intervalo de medição definido pelo programador. Os dados registrados são coletados através de
2

O dispositivo foi disponibilizado pelo Grupo de Pesquisa em Iluminação - GRILU da Universidade Federal de Alagoas.
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programa computacional específico, denominado BoxCar Pro, que disponibiliza os dados sob forma de
tabelas e gráficos. Os registros de velocidade do ar foram realizados com o auxílio de um anemômetro de
“ventoinha” 3 (Figura 03.b). Este equipamento caracteriza-se por ser de operação manual, sendo capaz de
medir a velocidade do ar média, em m/s. As medições foram feitas com todas as portas e janelas da casa
abertas a fim de maximizar a circulação do ar, durante o inverno no dia 17/08/2016 nos horários de 9h, 12h,
15h e 18h. Os registros de temperatura e umidade do ar foram realizados durante 7 dias no mês de
agosto/2016 ao longo do dia inteiro (24h), de hora em hora.
Como o apartamento encontra-se ocupado, foi possível escolher os pontos de medição de acordo com
os hábitos de utilização desses espaços. Desta forma, optou-se por medir áreas de longa permanência, como
sobre o sofá e em uma bancada de estudos. Os resultados obtidos foram analisados no Nomograma de
Temperatura Efetiva – NTE 4para 1 clo. Vale ressaltar que o Hobo é capaz de coletar apenas a temperatura
de bulbo seco e a umidade relativa. Para fazer o cruzamento de dados no NTE foi preciso converter a umidade
relativa (UR) em temperatura de bulbo úmido (TBU) com o auxílio do software analysis BIO. Para o alcance
dos resultados, os dados da temperatura de bulbo seco (TBS) serão relacionados aos dados da temperatura de
bulbo úmido (TBU) e a velocidade do ar. Com os valores encontrados, serão gerados gráficos para
comparações entre situações diferentes.

4. RESULTADOS
4.1. Ensaios analógicos da ventilação

A partir dos ensaios na mesa d’água, observou-se que as Terminações 2, 3 e 4 recebem, no mínimo, ventos
de 2 orientações diferentes, enquanto que, a Terminação 1 é atingida apenas pelo vento nordeste. A Figura
01 demonstra que a ventilação nordeste na cidade de Maceió caracteriza-se por apresenta frequência de
ocorrência restrita, correspondente a 10% das horas de janeiro a agosto e 25% para o estante do ano. Desta
maneira, conclui-se que a terminação 1 é a mais desfavorecida em relação aos fluxos de ventos.

a)

O equipamento foi emprestado pelo Laboratório de Conforto da mesma Universidade – LabConf da Universidade
Federal de Alagoas.
4
A temperatura efetiva é um índice subjetivo. É definida como sendo a correlação entre as sensações de conforto e as
condições de temperatura, umidade e velocidade do ar, procurando concluir quais as condições de conforto térmico. Essas
correlações são apresentadas sob a forma de nomograma (Frota e Schiffer, 2003).
3
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b)
Figura 04 – a) Planta Baixa da Terminação 1 com esquema do escoamento do vento nordeste destacando-se os pontos de medição
nos ambientes em estudo; b) ventilação nordeste incidindo sobre o pavimento tipo.

A Figura 04 ilustra o comportamento do vento nordeste na Terminação 1. Observa-se que o
apartamento possui apenas duas janelas de saída do ar (pressão negativa), localizadas na área de serviço e na
suíte. A pouca quantidade de aberturas negativas interfere negativamente na intensidade de vento que adentra
os ambientes, uma vez que a diferença de pressão gera zonas de sucção que favorecem a entrada da ventilação.
Observa-se que a distribuição dos ambientes e aberturas resultam na interdependência entre os cômodos no
diz respeito a ventilação natural. Para garantir a circulação do vento nordeste é preciso manter as portas e
janelas da área de serviço e suíte abertas. Esta configuração da planta também interfere no percurso do
escoamento da ventilação, que se limita a percorrer os caminhos mais curtos até as saídas, formando
corredores de vento, sem que haja uma distribuição uniforme pelos ambientes. De acordo com esta análise,
foram selecionados dois ambientes de longa permanência da Terminação 1 para realização de medições in
loco: a sala de estar e a suíte reversível. Na Figura 04 são destacados os cômodos em estudo e seus pontos de
medições.
Tabela 01 - Dados coletados nas medições de velocidade do ar para o dia 17.08.16
Período
Velocidade do ar (m/s)
Dia
Hora
Sala de estar
Suite reversível
09h
0.0
1.1
12h
0.0
1.0
17/08/2016
15h
0.0
0.7
18h
0.0
0.3
21h
0.0
0.8

A Tabela 01 mostra os resultados das medições da velocidade do ar. Observa-se que no quarto há
maior circulação de vento, obtendo-se velocidades entre 0,3 e 1,1 m/s, sendo as maiores velocidades
concentradas no período da manhã. Na sala de estar os valores da velocidade mantiveram-se sempre iguais
a 0 m/s, evidenciando a necessidade de resfriamento artificial, por meio de ventiladores ou ar condicionado.
É importante ressalvar que os pontos das medições foram posicionados próximos as aberturas, estando
descentralizados do ambiente. Na situação do quarto, o percurso do vento, assim como a posição da folha da
porta influenciou os resultados. Se os pontos houvessem sido locados no centro, a velocidade dos ventos,
provavelmente, seria afetada. A mesma situação acontece na sala, contudo, de maneira inversa pois o medidor
não foi posicionado no lugar do fluxo dos ventos. No momento da medição da velocidade do vento na abertura
da sala, não foi identificado nenhum fluxo. Portanto o resultado de 0 m/s pode ter sido em decorrência do
escoamento dessa ventilação.

4.2. Estudo da insolação

Neste tópico é abordada a análise das condições de exposição solar das fachadas dos ambientes em estudo, a
partir da confecção de máscaras de sombra, tornando possível identificar os dias e horários em que os cômodos
estão expostos à insolação direta.
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A sala de estar possui fachada voltada para o norte. Sua única abertura para o exterior é uma porta
de correr que dá acesso à varanda com 1,85 metros de profundidade, responsável por prover proteção solar
ao ambiente. A máscara de sombra do ambiente (Figura 05.a) indica que este recebe radiação solar direta
apenas no começo de maio, no intervalo de 8h as 9h, e nos meses de junho e metade de julho, entre às 15h e
18h. Observa-se que estes períodos de exposição direta acontecem nos meses de outone e inverno, estações
que se caracterizam por apresentar temperaturas mais amenas. Para este ambiente, entende-se que devido a
abertura estar bem sombreada é favorável mantê-la aberta para ventilar o ambiente.
A suíte reversível possui mesma orientação que a sala de estar, no entanto, ao contrário do que ocorre
no cômodo vizinho, este possui como único dispositivo de sombreamento uma saliência vertical (ver Figura
04). A máscara de sombra (Figura 05.b) ilustra que este ambiente está exposto a radiação solar direta durante
praticamente todo o ano, o que interfere negativamente na carga térmica absorvida e, consequentemente, no
conforto térmico.

Figura 05 – Máscara de sombra: a) sala de estar; b) suíte reversível.

4.3. Medições da temperatura e umidade

No estudo dos ambientes da Terminação 1 do edifício, foi monitorada a temperatura interna horária durante
uma semana. De acordo com os dados coletados (Figura 06), a temperatura máxima foi 29,5 ºC na sala (data,
15 horas) e 28,7 ºC no quarto (data, 12 horas). As temperaturas mínimas obtidas foram iguais a 25,5 ºC na
sala (data, hora) e 25,9 ºC no quarto (data, hora). Percebe-se que a diferença entre a temperatura máxima e
mínima varia pouco, sendo de 3,6 ºC e 3,2 ºC, respectivamente. Destaca-se que as avaliações foram realizadas
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em agosto, no inverno. Este mês caracteriza-se por apresentar um comportamento climático intermediário,
por não possuir a maior ocorrência de chuvas e não apresentar a concentração de temperaturas altas, ao se
comparar as outras épocas do ano.

Figura 06 – Gráficos das temperaturas nos dois cômodos estudados.

Para analisar as condições do conforto térmico, as variáveis obtidas também foram pontuadas no
Nomograma de Temperatura Efetiva (NTE) (Figura 07). Este esquema gráfico relaciona os dados de
temperatura de bulbo seco (TBS), temperatura de bulbo úmido (TBU) e velocidade do ar. Nessa relação, é
possível identificar a temperatura que o indivíduo que permanece no ambiente sente no interior do mesmo.
Este esquema tem como objetivo definir se a condição térmica interna enquadra-se na zona de conforto
recomendada. O Nomograma utilizado neste estudo aplica-se a vestimenta com isolamento de 0,6 a 1,2 clo,
que é a unidade de medição da resistência térmica da roupa.
Tabela 02 - Dados das medições e resultados obtidos no Nomograma de Temperatura Efetiva da sala de estar
Sala de estar
Período
Dia
17/08/2016

Hora
9
12
15
18
21

TBS

UR

TBU

Velocidade do ar

°C
28,3
28,7
27,9
27,1
27,1

%
63,2
60,4
57,4
60,2
61

°C
22,3
22,3
22
21,5
21,1

m/s
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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Temperatura
efetiva
°C
25
25,2
24,5
24
24,3
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Figura 07 - Nomograma de Temperatura Efetiva correspondente ao dia 17.08.16. a) Sala de estar; b) Suíte reversível

Na sala de estar, constatou-se que a TBS variou entre 21,1 °C e 21,8 °C e a UR, entre 57,4 % e 63,2, sendo a
variação da TBU correspondente a 21,1 °C até 22,3 °C e a velocidade do ar sempre nula, conforme
mencionado anteriormente. A Tabela 02 demonstra os valores das medições utilizados para plotar os pontos
no NTE. Este ambiente se comportou com pouca oscilação em sua temperatura, reduzindo conforme o passar
das horas de 25,2 °C para 24 °C. Observou-se que apesar da velocidade do ar nula, todas as temperaturas
efetivas coletadas estão dentro do limite da zona de conforto. Este comportamento pode ser explicado pelo
fato de as medições terem sido feitas no inverno, período de clima com temperatura mais baixas. Outra
variável que pode ter influenciado neste resultado foi o sombreamento da abertura da sala provocado pela
varanda, que neste período do ano impede a radiação solar direta no ambiente.
As medições realizadas na suíte reversível demonstraram que a TBSs se manteve entre 27,1 °C e 28,7 °C. A
UR obtida variou de 58,1 % a 61%, com TBUs variando de 21,3 °C a 22,3 °C. Quanto a velocidade do ar, as
medições demonstraram variações entre 0,3 m/s e 1,1 m/s, resultando em temperaturas efetivas variando entre
24,2 °C e 23,2 °C (Tabela 03). Assim como na sala de estar, os pontos permaneceram dentro do limite da
zona de conforto. Este ambiente recebe radiação solar direta no mês de agosto, a partir das 15h, de acordo
com a análise da máscara de sombra. A partir deste horário, os dados da TBS começaram a apresentar valores
menores com diferença de 1,6 °C entre a maior e menor temperatura. Nota-se a importância da proteção solar
nas aberturas para a redução das temperaturas internas.
Tabela 03 - Dados das medições e resultados obtidos no Nomograma de Temperatura Efetiva da suíte reversível
Suíte reversível
Período
Dia

17/08/2016

Hora
9
12
15
18
21

TBS

UR

TBU

Velocidade do ar

°C
28,7
28,3
27,5
27,1
27,5

%
58,1
58,3
58,4
60,2
61

°C
22,3
22,2
21,8
21,5
21,3

m/s
1.1
1.0
0.7
0.3
0.8

5. CONCLUSÕES

Temperatura
efetiva
°C
24,2
24
23,8
23,8
23,2

A técnica de projetar edifícios multifamiliares a partir da divisão da lâmina do pavimento tipo em 4
áreas, prejudica principalmente o escoamento da ventilação natural. Para o caso do objeto de estudo esta
prática resultou em uma das terminações altamente desfavorecida quanto a captação dos ventos, tendo sido
está a escolhida para uma avaliação mais aprofundada. O apartamento em questão possui suas fachadas
10
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voltadas para norte e oeste, sendo capaz de receber apenas o vento nordeste. Estudos demonstraram que este
vento se caracteriza por apresenta frequência de ocorrência restrita, correspondente a 10% das horas de
janeiro a agosto e 25% para o estante do ano, ou seja, nesta residência, mais da metade das horas do ano o
ar encontra-se em calmaria.
Os ensaios na mesa d’água demonstraram que, considerando os momentos em que há ventilação, o
escoamento do vento apresenta bom resultado exclusivamente quando todos os vãos de esquadrias estão
abertos para que haja a circulação e renovação do ar, ou seja, há uma interdependência entre os espaços,
com restrições à saída do ar, prejudicando o escoamento da ventilação. Desta maneira, percebe-se que o
arquiteto deve atentar para a necessidade de prever arranjos funcionais para as aberturas. No caso estudado,
poderiam ter sido criadas mais zonas de pressão negativa, possibilitando que a ventilação apresentasse
melhor distribuição entre os ambientes com menor interdependência entre os espaços. Vale salientar também
a influência da tipologia das esquadrias. Por serem utilizadas janelas de correr, houve uma redução da área
efetiva de ventilação pela metade. Sugere-se a adoção de esquadrias pivotantes, possibilitando o
direcionamento do fluxo de ar de acordo com a necessidade dos ocupantes, assim como maior penetração
da ventilação e, consequentemente, maior vazão.
Outro condicionante ambiental que não foi satisfatoriamente trabalhado no projeto foi a insolação
das aberturas. Em todos os ambientes as janelas não possuem dispositivos de proteção solar, com exceção
apenas de algumas saliências resultantes da forma do edifício, que confere proteção β a algumas aberturas,
e as varandas. Os diagnósticos quanto a insolação, evidenciaram a diferença entre os dois ambientes
estudados. A sala recebe insolação em curtos períodos durante o outono e o inverno, quando o sol está mais
ameno. A suíte reversível, por sua vez, recebe insolação direta durante mais da metade do ano. Contudo, a
suíte possui apresentou melhor condição de ventilação natural em relação a sala nas medições. Ao cruzar
este dado com as medições de temperatura da suíte reversível, foi possível perceber que a presença de
proteção solar é efetivamente capaz de diminuir a temperatura do ar interna dos ambientes. Visto isso, é
possível destacar como estratégia que poderia ter sido adotada o sombreamento das abertas.
As medições de temperatura, umidade e movimentação do ar demonstraram sobre Nomograma de
Temperatura Efetiva que, mesmo com as unidades apresentando pouca ventilação e problemas de insolação
em alguns horários, a temperatura efetiva está dentro da zona de conforto. Este fato pode ter ocorrido devido
ao fato das medições terem acontecido no inverno, período que concentra as temperaturas mais baixas do
ano.
Embora as análises tenham sido restritas a 7 dias em apenas um mês do ano é possível apresentar
estratégias capazes de melhorar o conforto térmico dos usuários nestes ambientes. Entretanto, seria relevante
a coleta dos dados de todo o ano, possibilitando que os parâmetros de avaliação consigam definir melhor o
comportamento ambiental desses espaços, para que sejam propostas estratégias bioclimáticas de forma mais
embasada e consistente. Desta forma, destaca-se como sugestão para trabalhos futuros, a possibilidade de
realizar medições no verão, a fim de caracterizar o comportamento térmico dos ambientes sob diferentes
condições ambientais externas. Outra sugestão é a realização de coleta externos simultaneamente, que
serviriam para averiguação da disponibilidade dos ventos nos momentos das medições, para que as propostas
estratégias bioclimáticas fossem mais embasadas e consistentes.
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RESUMO
A crescente importância da questão climática e da sustentabilidade do ambiente construído são estímulos ao
estudo do conforto ambiental e da arquitetura bioclimática. Embora tais pesquisas já estejam difundidas em
países desenvolvidos, a complexidade dos experimentos de campo inibe sua replicação em localidades onde
há restrições orçamentárias. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo propor a construção de
uma câmara climática móvel de baixo custo, voltada a estudos de ambiência térmica no Brasil. Inicialmente,
realizou-se um levantamento de estruturas correlatas instaladas em âmbito nacional. A constatação da
carência de equipamentos brasileiros dedicados ao estudo do conforto ambiental fomentou a concepção da
câmara climática, a partir da simplificação conceitual de uma sofisticada câmara climática alemã. O projeto
preliminar considerou a transformação de um container em duas câmaras com cerca de 7 m², móveis e
rotacionáveis. A adoção de mão-de-obra local e materiais regionais garante a viabilidade técnico-financeira
da câmara e incentiva sua respectiva execução e replicação no Brasil e em outros países em
desenvolvimento. Levando em conta o estágio inicial de desenvolvimento da câmara, o resultado preliminar
da pesquisa corresponde à própria concepção arquitetônica do equipamento. Por fim, é importante mencionar
que a câmara ainda não foi construída, e que experimentos futuros serão divulgados oportunamente.
Palavras-chave: câmara climática, conforto ambiental, arquitetura bioclimática, desempenho térmico.

ABSTRACT
The increasing importance of climate-related and sustainability issues concerning the built environment are
strong motivators to study environmental comfort and bioclimatic architecture. Although related research is
already widespread in developed countries, the complexity involved in field experiments inhibits their
replication in locations with budget constraints. In this context, the objective of the present work is to
propose the construction of a low-cost, movable climate chamber, devoted to thermal comfort studies in
Brazil. Firstly, it was carried out a survey of related structures installed nationwide. The lack of Brazilian
equipment devoted to indoor comfort research encouraged the climate chamber conceiving, based on the
conceptual simplification of a sophisticated German climate chamber. The preliminary project considered the
transformation of a container into two chambers of approximately 7m², with independent rotation and
movement. The intended use of local labor and regional materials guarantees technical and financial
feasibility of the chamber and encourage its implementation and replication in Brazil and other developing
countries. Taking into account the initial stage of chamber’s development, the preliminary result of this
research corresponds to the equipment’s architectonic conception itself. Finally, it is worth mentioning the
chamber has not yet been built. Future experiments will be published in due course.
Keywords: climate chamber, indoor comfort, bioclimatic architecture, thermal performance.
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1. INTRODUÇÃO
A interferência antrópica no meio ambiente tem sido pautada pela intensificação e recorrência de desastres
ambientais. Nos centros urbanos, o adensamento populacional compromete ainda mais o meio ambiente e a
qualidade de vida, ao invés de motivar a oferta de condições plenas à sociedade, inclusive no que tange ao
conforto ambiental (ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009). Ademais, o impacto sobre o clima e o meio urbano
é impulsionado pela industrialização e crescente frota de veículos, devido à queima de combustíveis fósseis e
respectiva emissão de gases de efeito estufa. Tal fenômeno provém da interação entre a atmosfera e a energia
emitida pelo resfriamento terrestre, regulando a temperatura (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).
Outra manifestação climática típica de centros urbanos são as ilhas de calor, um “oásis inverso” no
qual o calor absorvido aquece a área urbanizada em relação às áreas circundantes. A retenção de energia
solar se dá pelo emprego de materiais escuros e/ou impermeáveis em edifícios e pavimentação, diminuição
da velocidade dos ventos e aumento do calor antropogênico e da poluição do ar (GARTLAND, 2010).
Quanto à investigação da percepção humana do clima, uma câmara climática permite controlar
variáveis ambientais e pessoais, além de simular a exposição humana a situações de conforto ou stress
térmico (CARVALHAIS, 2011). Um exemplo da aplicação de câmaras climáticas em investigações relativas
à ambiência térmica é a análise de desempenho térmico de materiais e técnicas construtivas. Nesse contexto,
cumpre destacar a importância do estudo de sistemas de condicionamento passivo, visando à otimização do
desempenho térmico e lumínico de edificações (KRÜGER et al., 2010).
No final da década de 1960, a primeira câmara climática dedicada a experimentos com seres humanos
foi construída na Technical University of Denmark (DTU, 2017). Os fundamentos do conforto térmico foram
balizados em resultados obtidos nessas câmaras climáticas pioneiras (FANGER, 1972), apesar da dificuldade
de avaliar o processo adaptativo ao ambiente. Nesse sentido, a versatilidade de regulagem das condições
ambientais em câmaras climáticas mais recentes possibilitou configurar uma combinação ideal de variáveis
para cada experimento, como por exemplo ao simular determinada situação de conforto (DE DEAR et al.,
1997, HUMPHREYS; NICOL, 1998). Pesquisas relacionadas ao conforto ambiental na DTU evoluíram
significativamente com a fundação do International Centre for Indoor Environment and Energy (ICIEE),
cuja estrutura conta com seis câmaras climáticas e outros seis espaços dedicados ao estudo do conforto
humano, saúde, produtividade e eficiência energética (TOFTUM; LANGKILDE; FANGER, 2004).
No Brasil, a indisponibilidade orçamentária é um fator limitante à realização de pesquisas científicas.
No que concerne à aquisição de câmaras climáticas de grande porte, tanto equipamentos pré-fabricados
(MECALOR, 2017) quanto ambientes construídos sob medida costumam ser dispendiosos, demandando
investimentos da ordem de R$1,2 milhão (ME, 2015) a R$ 6 milhões (IPT, 2013). Assim, a escassez de
recursos financeiros usualmente viabiliza a aquisição de câmaras econômicas de pequeno porte,
disseminando seu respectivo emprego em áreas de pesquisa diversas (JORGE, 2002; NUNES et al., 2007).
Todavia, para estudar a percepção de conforto humano, é imprescindível que a câmara climática tenha
dimensões mínimas que permitam a permanência e circulação do usuário. Desta forma, visando conciliar o
estudo do conforto ambiental e do desempenho térmico de materiais e edificações, propõe-se a confecção de
uma câmara climática customizada de baixo custo, de modo a fomentar a pesquisa experimental auxiliada
por câmaras climáticas no Brasil e exterior.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é propor a construção de uma câmara climática móvel de baixo custo, para exposição
ao ambiente externo, dedicada a estudos de ambiência térmica no Brasil.

3. MÉTODO
A metodologia adotada neste artigo pode ser dividida em três etapas principais:
1. Levantamento de estruturas correlatas existentes no Brasil;
2. Elaboração do estudo preliminar da câmara climática proposta; e
3. Análise de viabilidade técnica e econômica da confecção e reprodução do protótipo.
Cumpre informar que este trabalho é parte integrante do Projeto “Construção de câmara climática para
experimentos nas áreas de conforto ambiental e arquitetura bioclimática”, submetido pela Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) ao Edital Universal MCTI/CNPq nº 01/2016, com orçamento préaprovado de R$ 117.595,84 (KRÜGER, 2016). Por esse motivo, propõe-se a instalação do protótipo nas
dependências da UTFPR, conforme descrito a seguir.
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3.1. Caracterização da área de estudo
A câmara climática será implementada em uma área externa da UTFPR, Campus Curitiba, Sede Ecoville,
onde estão situados o Departamento de Construção Civil (DACOC) e o Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil (PPGEC) desta universidade. A Sede Ecoville localiza-se na região Leste do município de
Curitiba. A partir da análise da infraestrutura existente nesta sede, foram estudadas duas alternativas de
locação da câmara climática, conforme indicado na Figura 1:
A. No bolsão principal de estacionamento; ou
B. Próximo aos protótipos de edificações desenvolvidos pelo DACOC.

A

B

Figura 1 - Opções de locais para a instalação da câmara climática na UTFPR:(A) área do estacionamento; (B) próximo aos protótipos do DACOC
(adaptado de GOOGLE, 2017; acervo dos autores, 2017).

Considerando a facilidade de acesso e a praticidade de operação da câmara climática, a opção A seria
ideal para a instalação do protótipo. Nesse sentido, a opção B é menos favorável, uma vez que as edificações
existentes e a vegetação do entorno podem obstruir parcialmente a incidência de irradiação e o fluxo natural
da ventilação no local. Independente da localização inicialmente definida, propõe-se que a câmara climática
seja móvel, de modo a viabilizar relocações posteriores.

4. REFERENCIAL TEÓRICO
A relevância da questão climática reforça a demanda por proposições relativas à arquitetura bioclimática e ao
conforto ambiental. Considerando o uso preponderante de ambientes internos no meio urbano, a definição e
otimização de padrões de ocupação pode configurar uma estratégia de mitigação do impacto das mudanças
climáticas. Neste contexto, propõe-se que a câmara climática seja utilizada em experimentos relacionados à
ambiência térmica, lumínica e comportamental.
Para subsidiar a pesquisa em questão, apresenta-se a seguir uma breve revisão bibliográfica sobre
câmaras climáticas e um levantamento dos protótipos existentes no Brasil, especialmente aqueles instalados
em instituições de ensino e pesquisa.
Detalha-se também a câmara climática Laboratory for Occupant’s Behaviour, Satisfaction, Thermal
comfort, and Environmental Research (LOBSTER), do Karlsruhe Institute of Technology (KIT), situada na
Alemanha. A escolha deste equipamento como referência foi determinada pela experiência dos autores em
sua operação ao longo de 12 meses, em período de estágio sanduíche e estágio docência. Algumas pesquisas
resultantes desta parceria entre instituições são descritas em Krüger et al. (2016), Krüger et al. (2017) e
Tamura e Krüger, (2016).

4.1. Câmaras climáticas
O termo “câmara climática” refere-se a uma instalação que permite simular determinadas condições de
temperatura e umidade, sendo amplamente utilizada em instituições de pesquisa, indústria farmacêutica e
alimentícia (BRIONIZIO; MAINIER, 2006). Por analogia à definição de câmara térmica determinada pelo
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Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), uma câmara climática é um volume
fechado, cujos parâmetros internos de temperatura e umidade podem ser controlados, dentro de uma faixa
pré-definida (INMETRO, 2013).
Cada câmara climática possui dimensões e características específicas, de acordo com sua finalidade e
funcionamento. Quanto ao porte, o termo “câmara climática” pode se referir a um equipamento instalado no
interior de um laboratório ou a um ambiente construído sob medida. A primeira classificação corresponde
aos aparelhos industrializados de pequenas dimensões, instalados sobre bancadas (ex.: autoclave, estufa,
incubadora) ou diretamente apoiados no chão (ex.: armário condicionado). Já as câmaras walk-in são grandes
o suficiente para viabilizar o acesso e a utilização do espaço por usuários. A construção sob medida permite
configurar o equipamento de forma personalizada, conforme a finalidade pretendida, possibilitando inclusive
sua exposição ao ambiente externo.
Uma câmara climática pode ser utilizada para diversos fins: reprodução e desenvolvimento de seres
vivos; preparação de amostras; esterilização de materiais e equipamentos; calibração de instrumentos; etc.
Boa parte das câmaras climáticas instaladas no Brasil é voltada ao controle de processos e produção nos
setores da indústria, agricultura e pecuária. Normalmente, essas instalações são concebidas e fabricadas sob
medida, de acordo com a aplicação requerida, com parâmetros personalizados de dimensionamento, faixas
de temperatura e umidade relativa, além da previsão de dispositivos de testes especiais. Considerando as
câmaras industrializadas atualmente instaladas no Brasil, destacam-se as seguintes aplicações:
1. Agricultura: estudo da interferência de variáveis climáticas no crescimento e desenvolvimento
das plantas, através da variação da temperatura e da concentração de CO2 (EMBRAPA, 2007).
2. Pecuária: zona de conforto térmico na produção animal (EUSTÁQUIO FILHO et al., 2011).
3. Saúde: esterilização e desinfecção de materiais e equipamentos (JORGE, 2002).
4. Indústria automotiva: ensaios de veículos automotores e autopeças (MECALOR, 2017).
5. Indústria farmacêutica: comportamento e estabilidade de medicamentos (NUNES et al., 2007).
No que concerne à investigação do conforto ambiental em si, um estudo de campo é uma análise de
atividades habituais desenvolvidas pelo indivíduo, condicionada às condições ambientais reais do meio. Por
outro lado, um estudo realizado em ambiente controlado permite ajustar variáveis ambientais, de modo a
simular a exposição do indivíduo a inúmeras situações. Um exemplo dessa aplicação é a análise da
percepção humana em ambientes extremos, por meio de testes de isolamento térmico do vestuário e
monitoramento das reações fisiológicas do indivíduo (CARVALHAIS, 2011).
Uma câmara climática pode ser usada em diversos experimentos, desde ensaios de materiais e técnicas
construtivas a estudos de conformação arquitetônica e orientação geográfica. No que concerne à percepção
humana, o controle das variáveis climáticas e pessoais possibilita o desenvolvimento de índices de aferição
de conforto ou stress térmico. Apesar da vasta aplicabilidade dessa instalação, não foram localizadas câmaras
climáticas destinadas exclusivamente ao estudo de ambiência térmica no Brasil, quer sejam aquelas
construídas no interior de laboratórios ou ao ar livre.
Devido à inexistência de estruturas equivalentes à câmara climática proposta, realizou-se um
levantamento de dados com foco em três tipos de câmaras instaladas em estabelecimentos nacionais de
ensino e pesquisa: câmaras utilizadas em experimentos acadêmicos; destinadas à metrologia; e aquelas
voltadas à análise de desempenho e fisiologia do praticante de atividade física, conforme descrito a seguir.

4.1.1. Câmaras destinadas a experimentos acadêmicos
Ao realizar um levantamento de dados em escala nacional, no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), não foram encontrados registros de câmaras
climáticas dedicadas ao estudo da ambiência térmica (CNPq, 2017). Adicionalmente, constatou-se que o
tema “conforto ambiental e eficiência energética” é interdisciplinar, permeando diversas áreas de pesquisa.
Embora as pesquisas de conforto ambiental e eficiência energética sejam usualmente vinculadas às Ciências
Sociais Aplicadas (Arquitetura e Urbanismo), há também grupos de pesquisa nas áreas das Ciências Exatas e
da Terra (Física, Geociências) e das Engenharias (Civil, Elétrica, Mecânica).
Em relação ao uso de câmaras climáticas em experimentos acadêmicos, destacam-se duas entidades
sediadas na Universidade de São Paulo (USP): o Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética
(LABAUT) e o Grupo de Pesquisa em Refrigeração, Ar Condicionado e Conforto Térmico (GREAC).
Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, o LABAUT atua nas áreas do conforto térmico,
acústico e luminoso em edificações e no meio urbano, dentre outros. Um dos projetos do LABAUT é ampliar
o laboratório de pesquisas para edifícios, por meio da construção de uma câmara climática dedicada ao
estudo de componentes construtivos e configuração de fachadas (DUARTE, 2004). No entanto, não há
registros da efetiva construção dessa instalação até o presente momento.
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Já no Departamento de Engenharia Mecânica da USP, o GREAC estuda a qualidade do ar, o conforto
e o desempenho térmico em ambiente climatizado, além de sistemas de refrigeração e condicionamento do ar
(USP, 2017). Dentre os experimentos desenvolvidos no GREAC, Celline et al. (2016) analisaram a
influência do sistema de ventilação personalizado na dispersão de partículas expiratórias em uma cabine de
aeronave. O experimento foi realizado em um mock-up de 12 lugares (Figura 2), instalado no Laboratório de
Conforto Térmico e de Qualidade do Ar. Como o sistema de climatização permite controlar temperatura e
umidade no interior da cabine, esta pode ser considerada equivalente a uma câmara climática.

4.1.2. Câmaras destinadas à metrologia
No Brasil, todos os padrões de medida ficam sob a guarda do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO), sendo atribuídos a 37 Laboratórios Metrológicos situados no Campus de Xerém,
em Duque de Caxias/RJ. Na Metrologia Térmica, as atividades são distribuídas entre três laboratórios:
1. Laboratório de Termometria (LATER): responsável por padronizar a Escala Internacional de
Temperatura de 1990 (EIT-90) para aferir termômetros de contato, na faixa de -190°C a 1084°C.
2. Laboratório de Pirometria (LAPIR): responsável por padronizar a alta EIT-90 para lâmpadas
pirométricas, pirômetros padrão e termômetros de radiação, na faixa de 800°C a 2200°C.
3. Laboratório de Higrometria (LAHIG): responsável por padronizar as grandezas “umidade” e
“ponto de orvalho” para a calibração de higrômetros, psicrômetros e sensores relacionados.
O LAHIG dispõe uma câmara climática para configurar uma atmosfera ideal à calibração dos sensores
de temperatura e umidade relativa (Figura 3), que permite controlar a temperatura no intervalo de 10°C a
95°C e a umidade relativa na faixa de 10% a 98%. Há ainda um gerador de ar com umidade controlada, cuja
temperatura do ponto de orvalho varia de -75°C a 20°C (INMETRO, 2017).

Insuflamento

Exaustão do ar

Figura 2 - Mock-up de cabine de aeronave (adaptado
de CELLINE; FABICHAK JR.; TRIBESS, 2016).

Figura 3 - Câmara climática do Laboratório de Higrometria (INMETRO, 2017).

No processo de calibração de instrumentos, a avaliação da câmara climática em si é fundamental para
assegurar a estabilidade de seus respectivos parâmetros, de modo a minimizar incertezas de medição
(BRIONIZIO; MAINIER, 2006). Nesse sentido, cumpre destacar que os serviços de calibração e medição
acreditados pelo laboratórios do INMETRO abrangem os seguintes parâmetros de controle em câmaras
climáticas: estabilidade, uniformidade e desvio da temperatura e da umidade (INMETRO, 2016).
Outra entidade certificada que realiza ensaios e medições é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT), situado em São José dos Campos/SP. Com uma área total de 4.5000m², o Laboratório de Estruturas
Leves do IPT é responsável por testar componentes utilizados pelos setores da energia eólica, gás, petróleo,
indústria aeroespacial e automotiva, entre outros. Alguns desses testes são realizados em câmaras térmicas
ou climáticas, sob condições específicas de temperatura, pressão e umidade (IPT, 2017).
Todas as câmaras existentes no INMETRO e no IPT são de exposição interna, isto é, situam-se no
interior de um laboratório. Suas demais características estão organizadas de modo esquemático na Tabela 1.
Além das câmaras apresentadas nesta tabela, o Laboratório de Estruturas Leves do IPT conta com uma “Sala
Limpa”, um ambiente de aproximadamente 1600m², equipado com controles de umidade, temperatura e
quantidade máxima de partículas/m³. O controle dessas variáveis ambientais configura um pré-requisito ao
processamento de materiais compósitos para aplicações aeronáuticas (IPT, 2013). Tomando-se por base
essas características, a Sala Limpa pode ser considerada uma câmara climática de grandes proporções.
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Tabela 1 - Instituições certificadas do Brasil e respectivas câmaras destinadas à metrologia (INMETRO, 2017; IPT, 2017).
Laboratório /
Instituição

Localização

Tipologia e porte da câmara
(bancada / walk-in)

LAHIG/INMETRO

Duque de Caxias, RJ

Câmara climática de bancada

São José dos Campos, SP

Câmara fria walk-in
(4,85m x 3,7m x 2,7m; -18ºC)
Câmara térmica de bancada
(-150ºC a 350ºC)
Câmara térmica de bancada
(até 315ºC)
Câmara climática de bancada
(1,1m x 0,95m x 0,95m;
-75ºC a 180ºC; 10% a 98% UR)

LEL/IPT

Finalidade
Padronização das grandezas umidade e
ponto de orvalho; calibração de sensores
Armazenamento de compósitos
pré-impregnados e resinas
Ensaios estáticos
(Máquinas Instron de 100kN)
Ensaios dinâmicos
(Máquinas MTS de 100 kN)
Condicionamento climático
de corpos de prova

4.1.2. Câmaras destinadas à avaliação e aperfeiçoamento de atletas
Na área da educação física e da fisiologia do exercício, câmaras climáticas podem ser empregadas no
acompanhamento e aprimoramento do desempenho de atletas. Um exemplo é a análise da zona de conforto
térmico ideal para o desenvolvimento de determinado exercício físico. No Brasil, são escassas as câmaras
dessa tipologia. A seguir, são apresentados três laboratórios equipados com câmaras ambientais internas,
walk-in, as quais foram concebidas para o uso específico em atividades de educação física.
Na Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o Laboratório
de Pesquisa do Exercício (LAPEX) tem como objetivo incentivar pesquisas de natureza pura e aplicada, na
Educação Física e áreas afins (UFRGS, 2017). A Figura 4 apresenta uma vista externa da câmara ambiental
instalada no LAPEX e a Figura 5, seu respectivo sistema de controle de temperatura e umidade relativa.

Figura 4 - Vista externa da câmara do LAPEX (OLIVEIRA, 2017).

Figura 5- Sistema de controle da câmara do LAPEX (OLIVEIRA, 2017).

Na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), a câmara ambiental do Laboratório de Fisiologia do Exercício (LAFISE) permite controlar
a temperatura e umidade relativa com precisão, bem como monitorar o consumo de oxigênio e as variáveis
termorregulatórias do indivíduo (EEFFTO, 2017). O interior dessa câmara é ilustrado na Figura 6.
Por fim, o terceiro exemplo corresponde à câmara ambiental instalada no Laboratório de Performance
em Ambiente Simulado (LAPAS), no Centro de Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM). A vista interna dessa câmara é apresentada na Figura 7. Inaugurado em dezembro de 2015, o
LAPAS objetiva disponibilizar modernos equipamentos e infraestrutura aos atletas de ponta, com foco no
treinamento para os Jogos Olímpicos de 2016. O laboratório possui a única câmara da América Latina com
controle de temperatura (de -40ºC a 50ºC) e umidade (de 14% a 90%), além de simular a concentração de
oxigênio equivalente à altitude máxima de 9.000m (ME, 2015).
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Figura 7- Vista interna da câmara do LAPAS (ME, 2015).

Figura 6 - Vista interna da câmara do LAFISE (HIRASHIMA, 2014).

5. RESULTADOS
Com base na bibliografia consultada e visando preencher as lacunas operacionais observadas nas câmaras
atualmente operantes no Brasil, a proposta em questão foi estruturada da seguinte forma: partido
arquitetônico a ser adotado na elaboração do projeto arquitetônico; estudo preliminar da câmara climática
proposta; e orçamento submetido ao Edital Universal MCTI/CNPq nº 01/2016.
Não obstante, cumpre salientar que esses são os resultados existentes até o momento de submissão
deste artigo, uma vez que a câmara climática ainda não foi construída.

5.1. Partido arquitetônico da câmara climática proposta
Ao conceber o estudo preliminar, adotou-se como partido arquitetônico a simplificação conceitual
LOBSTER, uma sofisticada câmara climática situada na cidade de Karlsruhe, Alemanha. O sistema
controle das variáveis ambientais do LOBSTER provê subsídios à verificação do conforto adaptativo e
comportamento do usuário (SCHWEIKER et al., 2014). A vista interna do LOBSTER é apresentada
Figura 8 e o respectivo layout, na Figura 9.

Figura 8 - Vista interna do LOBSTER (Os autores, 2015).

do
de
do
na

Figura 9 - Layout do LOBSTER (Os autores, 2015).

Conforme apresentado na Figura 9, o LOBSTER é uma câmara climática de configuração simétrica. O
protótipo é composto por dois ambientes de simulação (Escritórios 1 e 2), uma antecâmara onde ocorre o
monitoramento dos experimentos (Entrada / Sala de controle) e um ambiente de apoio técnico (Instalações).
A proposta de baixo custo, por sua vez, considera a adaptação de um container do tipo dry, de 20 pés,
com paredes e cobertura em casca de aço com acabamento trapezoidal e piso em compensado naval, para a
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construção de duas câmaras de 2,44m de comprimento por 3,00m de largura e 2,89m de altura (Figura 10).
Cada câmara terá aproximadamente 7m² de área útil e será mobiliada como um ambiente de escritório
(Figura 11), para facilitar o acompanhamento e a realização dos experimentos. O equipamento será apoiado
sobre um reboque, para viabilizar sua rotação e movimentação tracionada independente (Figura 12).

Figura 10 – Vista frontal (entrada)

Figura 11 - Layout proposto para a câmara climática

Figura 12 – Vista posterior (reboque)

A câmara terá uma única porta de acesso (Figura 10) e uma janela na face oposta à porta (Figura 12).
Internamente, será prevista uma estrutura metálica complementar, para a fixação de materiais de isolamento
térmico e de revestimento nas paredes e sob o teto. Aberturas e vedações serão dimensionadas para atender
aos parâmetros da Zona Bioclimática 1, correspondente à Curitiba, seguindo a NBR 15220 (ABNT, 2003).
Também com base nesta norma, as estratégias de condicionamento térmico passivo levarão em conta a zona
de aquecimento solar da edificação e o emprego de vedações internas pesadas, visando aumentar a inércia
térmica da câmara climática, especialmente durante o inverno. Uma câmara servirá de controle, enquanto a
outra poderá sofrer adaptações construtivas, adequando-se à pesquisa que estiver em andamento e sendo
avaliada em comparação à câmara default.
Os valores correspondentes às variáveis ambientais monitoradas nos Escritórios 1 e 2 serão registrados
em data loggers e transmitidos a um computador externo às câmaras, via conexão remota de sensores. A
partir dessa plataforma de dados, os valores obtidos serão processados por um software específico. A opção
pelo uso de um único computador externo às câmaras visa minimizar interferências do pesquisador no
acompanhamento de experimentos, além de favorecer a economicidade da proposta como um todo.
Nesse contexto, para enquadrar a confecção das câmaras às restrições orçamentárias iniciais, a
infraestrutura básica de cada escritório se restringirá ao monitoramento interno de três variáveis ambientais:
Temperatura de globo (Tg), Temperatura do ar (Ta) e Umidade Relativa (UR). As variáveis serão controladas
por meio de um sistema de ventilação e condicionamento de ar, com regulagem de temperatura e umidade
relativa. Numa próxima etapa, para atender às necessidades particulares de cada experimento, a câmara
poderá monitorar outras variáveis ambientais, tais como:
1. Ar: velocidade (va), qualidade (qa), concentração de CO2, dispersão de poluentes.
2. Luz: iluminância (E), Temperatura Correlata de Cor (CCT), Índice de Reprodução de Cor (CRI),
Fator de Ação Circadiano (CAF), Comprimento de Onda Dominante (DWl).
3. Percepção humana: Atividade Eletrodermal (EDA), Temperatura superficial da derme (Tsk),
Temperatura corporal (Tbc).
Além de termômetros e higrômetros previamente instalados, confortímetros e luxímetros poderão ser
utilizados como instrumentos complementares de medição, dentre outros. Já as variações climáticas externas
(temperatura, umidade, ventilação, radiação, etc.) serão monitoradas por estação meteorológica, já adquirida.
O comportamento original da estrutura será aferido a partir do monitoramento das variáveis ambientais
do meio interno e externo. O desempenho das câmaras também poderá ser analisado por meio da
comparação com outros equipamentos existentes. Além das variações experimentais do meio externo
(insolação, ventilação, umidade, intempéries), a concepção multiuso da câmara climática deverá considerar
futuras adaptações de sua estrutura construtiva (parede, piso, cobertura), bem como de elementos de
sombreamento e/ou distribuição da luz natural nos ambientes (prateleiras de luz, uso de persianas, brises).
No que diz respeito à concepção da proposta, assim que o estudo preliminar for concluído, será
elaborado o projeto executivo das câmaras climáticas, o qual será composto pelos seguintes elementos
mínimos: projetos de arquitetura, estrutura e instalações, memorial descritivo dos materiais, especificação de
técnicas construtivas e planilha orçamentária de referência.
Em complemento, para ampliar o alcance dessa pesquisa e oportunizar a replicação do protótipo em
outras localidades, propõe-se a elaboração de um manual prático de execução da câmara climática, contendo
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diretrizes gerais de construção da câmara. Ao adotar uma linguagem acessível, o manual será um incentivo à
divulgação da viabilidade técnica e econômica da câmara climática, além de difundir essa tecnologia no
Brasil e em outros países com recursos financeiros limitados.

5.2. Previsão orçamentária
O investimento necessário à construção da câmara climática foi previsto no Projeto “Construção de câmara
climática para experimentos nas áreas de conforto ambiental e arquitetura bioclimática”, submetido ao Edital
Universal MCTI/CNPq nº 01/2016 em fevereiro de 2016. Na ocasião, o orçamento preliminar foi estimado
em R$ 117.595,84, entre despesas de capital e custeio. Em contrapartida, a fundação dos protótipos será
financiada pela UTFPR (KRÜGER, 2016). Embora o projeto tenha sido aprovado em dezembro de 2016, até
a ocasião em que este artigo foi submetido (março de 2017), o CNPq informou estar aguardando
disponibilidade financeira para realizar os empenhos do Edital Universal.
Mesmo com a desvalorização do Real, o valor orçado no início de 2016 é considerado suficiente para
o cumprimento da proposta, graças à flutuação do câmbio. No momento da elaboração do orçamento, o dólar
estava cotado em R$ 4,0217; atualmente, a taxa de compra do dólar é de R$ 3,1179, conforme cotação do
Banco Central do Brasil (BCB) para o dia 07 de março de 2017.

6. CONCLUSÕES
A partir do referencial teórico pesquisado, concluiu-se que câmaras ambientais podem ser utilizadas para
diversos fins, nos campos do ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A configuração da câmara,
por sua vez, varia conforme a finalidade pretendida. Quanto ao dimensionamento, uma câmara de pequeno
porte pode ser instalada no interior de um laboratório, sobre uma bancada ou diretamente apoiada no chão.
Este tipo de equipamento standard normalmente é pré-fabricado e está disponível no mercado brasileiro. No
caso da câmara de grande porte (walk-in), o usual é confeccionar um ambiente built to suit, atendendo às
necessidades específicas para determinado fim.
No âmbito das investigações brasileiras que fazem uso de câmaras ambientais, identificou-se que seu
emprego é mais difundido em determinadas áreas. Um exemplo são as pesquisas relacionadas à Educação
Física e à fisiologia do esporte, motivadas pela recente realização da Copa do Mundo (2014) e dos Jogos
Olímpicos (2016) no Brasil.
Em contrapartida, no país não há registro de câmaras climáticas destinadas exclusivamente ao estudo
do conforto ambiental no meio construído. Esse equipamento será útil a pesquisas de múltiplas abrangências,
a saber: adaptação construtiva à variabilidade bioclimática brasileira; eficiência energética de edificações;
sistemas de condicionamento passivo; uso de materiais locais e práticas vernaculares construtivas; interações
fisiológicas e subjetivas entre indivíduo e ambiente.
Cumpre salientar que a câmara climática proposta será adaptada à realidade brasileira, por meio da
adoção de recursos locais, redução da área construída e consideração de limitações orçamentárias. O baixo
custo e fácil execução da câmara climática projetada favorecem sua replicação em outras regiões do Brasil e
exterior. Por fim, ao encampar o estudo de ambiência térmica, a proposta inédita de construção de uma
câmara climática permitirá a inserção do Brasil no âmbito internacional das pesquisas de ambiência térmica,
lumínica e comportamental.
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RESUMO

O presente artigo teve como objetivo investigar a aplicabilidade de dois materiais alternativos, alumínio e
PVC, para fabricação de globo para termômetro de globo, associado a termopares com registradores de dados.
O método consistiu em uma análise estatística para se identificar as diferenças e o nível de correlação dos
dados de medição da temperatura de globo (Tg) e da temperatura radiante média (Trm) calculada de dois globos
de 0.15m de diâmetro construídos com materiais alternativos com os dados medidos em um globo
convencional de cobre (GC), usado como referência. As medições das temperaturas dos globos do experimento
foram planejadas para ocorrerem em três cenários distintos, considerando a exposição dos globos à radiação
de superfícies em espaço interno e a uma fonte de calor artificial, em ambiente climatizado artificialmente com
baixa velocidade do ar. Os resultados mostraram que o globo de PVC apresentou melhor tempo de resposta,
com maior correlação com os dados obtidos com o globo de cobre em condições de menor intensidade da
radiação. O globo de alumínio destacou-se por também apresentar alta correlação com os dados medidos pelo
globo de cobre, mesmo em mais altas temperaturas, porém apresentou tempo de resposta mais lento. Ambos,
de fato, mostraram-se possíveis de utilização em substituição ao globo de cobre, porém deve-se considerar ás
exigências relativas ao tempo de resposta para registro da temperatura e as condições de exposição do globo à
radiação em termos de intensidade.
Palavras-chave: instrumentos, termômetro de globo, conforto térmico.

ABSTRACT

The present paper aimed to investigate the suitability of alternative materials, aluminum and PVC, to the
manufacture of globes to be used in globe thermometers, integrated with data logger with thermocouples. The
method consisted of a statistical analysis to identify the differences and correlation between data measured
with the two alternatives globes, which have 0.15m of diameter, with data measured with a 0.15m diameter
conventional copper globe, adopted as reference. The measurement experiment was carried out considering
three distinct scenarios where the globes were exposed to indoor surface radiation and to an artificial heat
source in air-conditioned indoor space with a low air velocity. The results showed that the PVC globe
presented a faster response rate and a higher correlation with data measured by the copper globe in low
radiation intensity conditions. The aluminum globe, on the other hand, presented a slower response rate, but a
higher data correlation with the copper globe measurements, even in higher temperatures. As a matter of fact,
both revealed suitable to be used in globe thermometers provided it is considered the response rate
requirements and the radiation intensity conditions in which the globes will be exposed.
Keywords: instruments, globe thermometer, thermal comfort.
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1. INTRODUÇÃO
A avaliação do conforto térmico em espaços internos usando como critério de análise o índice de
conforto térmico PMV/PPD requer o conhecimento da temperatura do ar, temperatura radiante média (TRM),
umidade relativa do ar, velocidade do ar, taxa metabólica e resistência térmica de vestimentas (ASHRAE,
2013). O uso do termômetro de globo é indicado pela norma ISO 7726:1998 - Ergonomics of the thermal
environment - Instruments for measuring physical quantities, entre outros métodos, para estimar a TRM. A
norma estabelece também as características do termômetro de globo, os procedimentos de medição, bem como
as equações para o cálculo da TRM (ISO, 1998). No Brasil, termômetros de globo com registradores de dados
e sensores integrados são considerados instrumentos relativamente novos e caros. Existem diversos modelos
no mercado, como o Medidor de Estresse Térmico TGD-400 da Instrutherm (Figura 1) que é utilizado,
geralmente, na avaliação de estresse térmico através do cálculo do IBUTG e ITGU a fim de se atender à normas
de segurança no trabalho (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2015). Para avaliação dos efeitos da transferência
de calor por radiação e convecção em ambientes com maior variação da radiação, recomenda-se o uso de três
termômetros de globo em alturas que representem diferentes partes do corpo (tornozelo, dorso e cabeça), sendo
considerável o erro no cálculo da TRM quando usado apenas um termômetro de globo (ISO, 1998).
Embora existam instrumentos menores e com globo de diâmetro reduzido,
basicamente dois obstáculos podem ser apontados em relação ao uso de um
instrumento com o globo de cobre de 0.15m de diâmetro, considerado o globo padrão,
se adotado o procedimento sugerido pela referida norma. Primeiro, o custo elevado de
compra de três instrumentos com sensores integrados com globo de cobre de 0.15m
de diâmetro ou apenas dos globos de cobre para serem usados com registradores de
dados e termopares. Muitos desses instrumentos com sensores integrados também
possuem sensores para medição de outras variáveis ambientais que podem não ser
úteis ou serem inadequados em função da posição do sensor ou de suas especificações.
Assim, as medições destas outras variáveis poderiam ser realizadas de forma mais
eficiente e barata por outros instrumentos isoladamente. Segundo, o fator praticidade
quando se considera o manuseio de três globos de cobre (metal denso) de 0.15m de Figura 1 – Medidor de
estresse térmico.
diâmetro. O uso deste tipo de globo promoverá acréscimo de peso para transporte de
(INSTRUTHERM,
uma estação de medição, bem como aumento de custo e complexidade de seu projeto.
2016).
Destaca-se ainda que embora alguns estudos apontem que as diferenças
encontradas entre a temperatura radiante média e a temperatura do ar possam ser pequenas, na ordem de menos
de 1ºC (THE UNIVERSITY OF SYDNEY, 2017b), isto é esperado apenas em edificações bem isoladas
termicamente onde a maior parte das trocas de calor acontece através de processos convectivos (CIBSE, 2015).
No Brasil, onde as edificações – inclusive edificações sustentáveis certificadas – são marcadamente
caracterizadas por fachadas com baixa resistência térmica, independentemente do clima onde está localizada,
mensurar os efeitos das trocas de calor por radiação das superfícies para avaliação do conforto térmico em
espaços internos mostra-se relevante. Edificações comerciais com grandes áreas de fachada envidraçadas são
facilmente encontradas mesmo em zonas de clima tropical, podendo potencialmente apresentar maiores
temperaturas superficiais internas de forma a impactar o conforto térmico dos ocupantes. Portanto, a
construção de instrumentos alternativos de medição de variáveis ambientais para pesquisas relacionadas ao
conforto térmico em edificações, considerando as exigências normativas, aumento da praticidade de uso e
redução dos custos financeiros envolvidos, poderá contribuir para ampliação de estudos nesse campo, em
especial sobre a investigação dos efeitos da radiação sobre ocupantes em zonas internas perimetrais à fachada.

1.1. Estudos sobre a aplicabilidade de globos alternativos em termômetros de globo
A norma ISO 7726 não especifica o tipo de material a ser usado na construção do globo de um
termômetro de globo, porém recomenda que possa ser uma esfera, pintada na cor negra ou cinza e de diâmetro
de 0.15m (ISO, 1998). O termômetro de globo mais comum possui um globo de 0.15m de diâmetro fabricado
em chapa de cobre de 1.0mm de espessura. É possível utilizar um globo com diâmetro menor, ajustando-se os
dados medidos com a equação de correção do cálculo da TRM, mas estes podem gerar erros nas medições em
função dos efeitos da temperatura do ar e do fluxo de ar serem mais significativos (ISO, 1998). Apesar disso,
Humphreys (1977) propõe o uso de um globo com diâmetro de aproximadamente 40mm para avaliar a radiação
em ambientes com movimento do ar leve em virtude da taxa de resposta ser mais rápida, além da facilidade
do manuseio de um instrumento menor e do uso de materiais alternativos, como um bola de tênis de mesa.
Reduzir a espessura do material e o diâmetro do globo são medidas indicadas quando se deseja reduzir o tempo
de resposta do termômetro, principalmente no planejamento de coleta dados em espaços externos onde as
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variações ambientais ocorrem de forma mais rápida, sendo a bola de tênis de mesa uma alternativa eficiente
(NIKOLOPOULOU et al., 1999). Segundo Dear (1998), a construção de termômetros de globo utilizando-se
uma bola de tênis de mesa mostra-se adequada para medições em espaços internos. O CIBSE Guide A –
Environmental Design também sugere o seu uso, desde que a temperatura radiante média não seja muito maior
que a temperatura do ar (CIBSE, 2015). Esta solução foi amplamente utilizada nas medições de temperatura
de globo das edificações que fizeram parte do projeto da ASHRAE RP-884 – Adaptive Model Project que
culminou na elaboração do modelo adaptativo de conforto térmico adotado atualmente na norma ASHRAE
Standard 55:2013 – Thermal enviromental conditions for human occupancy (ASHRAE, 2016). Dos 20
subprojetos que compõem o projeto RP-884, 15 usaram uma bola de tênis de mesa de 38mm de diâmetro para
coleta dos dados de temperatura de globo (THE UNIVERSITY OF SYDNEY, 2017a).
A medição da temperatura no centro geométrico do globo
com termopares ou outros tipos de sensores apresenta-se também
como uma alternativa prática para fabricação de termômetros de
globo e, dependendo do tipo de registrador de dados, pode ser uma
opção bem mais econômica comparado a aquisição de instrumentos
com sensores integrados. De acordo com Purswell e Davis (2008),
um termômetro de globo com registrador de dados de temperatura
tipo “botão” (Figura 2) pode ser uma opção viável, em termos de
Figura 2 – Globo de cobre de 0.15m de
precisão, e econômica, gerando uma redução nos custos de até 85%
quando comparado a um termômetro de globo industrializado com diâmetro (esfera de bomba de água) e base de
fixação para registrador de temperatura do ar
sensor e registrador de dados integrados. Contudo, comparando-se
tipo “botão” (PURSWELL e DAVIS, 2008).
os resultados ao de um termômetro com termoresistor e registrador
de dados de uma estação de monitoramento externa, observou-se que quanto maiores as temperaturas, maiores
as diferenças entre os dois termômetros (PURSWELL e DAVIS, 2008).
Wang e Li (2015) avaliaram a aplicabilidade de um globo alternativo de acrílico de 40mm de diâmetro
exposto a radiação solar em espaços externos e observaram que as diferenças existentes em relação à radiação
entre o espaço externo e espaços internos implicam em alterações expressivas nas medições em relação a um
globo de cobre de mesma dimensão. A tendência do globo de acrílico em subestimar a TRM ocorre
principalmente na condição de céu claro e deve-se essencialmente a baixa condutividade térmica do material,
promovendo variações na temperatura superficial do globo que, associado aos efeitos do movimento do ar em
diferentes direções no espaço externo, não se traduzem em medições representativas das condições térmicas
internas no globo. Considerou-se ainda o problema relativo a opacidade do material plástico que, mesmo
pintado, pode permitir a entrada de radiação solar direta, influenciando as leituras do sensor de temperatura
interno. Tal restrição aplica-se também em espaços internos expostos ao acesso da radiação solar direta ou
com grande assimetria de radiação, como é o caso de edificações cujas fachadas apresentam grandes áreas
envidraçadas (WALIKEWITZ et al., 2015). Embora o globo de acrílico apresente um tempo de resposta mais
rápido, o globo de metal é recomendado para espaços externos em razão da alta condutividade térmica que
promove maior homogeneidade da temperatura na superfície do globo, devendo, entretanto, considerar-se os
impactos da densidade do material para fabricação de um termômetro de globo alternativo (WANG e LI, 2015).
Quando necessário for, o tempo de resposta do globo pode ser ainda reduzido com uso registradores de dados
de resposta rápida (HELLON e CROCKFORD, 1959).
No Brasil, estudos relacionados a análise da aplicabilidade do uso de globos de materiais e diâmetros
alternativos concentram-se na avaliação de conforto térmico de animais em campo aberto ou em instalações
agrícolas (SOUZA. C. F. et al., 2002; NAVARINI et al., 2007; CAMERINI et al., 2011; COELHO et al.,
2013; SAMPAIO et al., 2016). Destaca-se os experimentos realizados por Souza et al. (2002), em espaço
externo, com globos sob incidência da radiação solar direta, e por Camerini et al. (2011), com globos expostos
à radiação de onda longa em um galpão, que mostram uma alta correlação dos dados obtidos por globos de
PVC de 0.15m de diâmetro com um globo negro padrão de cobre também de 0.15m diâmetro.
Em um estudo em edificações, Barbosa et al. (2008) testaram um globo de PVC de 0.09m de diâmetro
construído a partir de uma “bola de Natal”, associada a um termopar, como alternativa para o globo padrão de
cobre. Exposto a uma fonte de calor artificial em distintos níveis de radiação, os resultados mostraram
diferenças de menos de 0.25 ºC entre os dois globos. Omar et al. (2010) também avaliaram a aplicabilidade de
globos negros de plástico de 0.09m e 0.12m de diâmetro. Estes foram comparados a um termômetro de globo
negro padrão de cobre de 0.15m de diâmetro com sensor de temperatura integrado de um medidor de estresse
térmico. No experimento, os globos foram posicionados em uma sala sobre uma mesa, com velocidade do ar
próxima de zero, de forma equidistante e na mesma altura de uma fonte de calor artificial. Esta consistia em
duas lâmpadas incandescentes de 40W e de 100W que foram ligadas por um período de uma hora cada, em
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momentos distintos, com registros de temperatura sendo realizados a cada 30s. Com os dados de temperatura
obtidos em cada globo, foram calculadas as temperaturas radiantes médias e realizada a análise estatística
ANOVA. Os resultados demonstraram que ambos globos de plástico constituem alternativas válidas para
substituição do globo padrão de cobre de 0.15m de diâmetro, com erros relativos máximos de até 3.5%. Esse
estudo, entretanto, limitou-se a comparar os dados de temperatura obtidos apenas durante o período inicial
(20min) de aquecimento dos globos, não sendo analisadas as diferenças após a estabilização da temperatura.

2. OBJETIVO
O presente artigo tem como objetivo investigar a aplicabilidade de dois materiais alternativos, alumínio
e PVC, para fabricação de globo para termômetro de globo, associado a termopares com registrador de dados.
Estes foram construídos para serem usados em duas estações portáteis de medição de variáveis ambientais em
pesquisa de campo para avaliação do conforto térmico em edificações climatizadas artificialmente.

3. MÉTODO
O método consistiu em uma análise estatística para se identificar as diferenças e (A)
o nível de correlação dos dados de medição, obtidos em experimento em espaço interno
climatizado artificialmente, da temperatura de globo (Tg) e da temperatura radiante média
(Trm) calculada de dois globos construídos com materiais alternativos com os dados
medidos em um globo convencional de cobre (GC), usado como referência. O globo de
cobre (GC) pertence a um medidor de estresse térmico da Instrutherm, modelo TGD-200.
Este possui características padronizadas, com diâmetro de 0.15m e espessura de 1.0mm,
pintado na cor preta (emissividade ≥0.95). Os materiais dos globos alternativos são o (B)
alumínio e o PVC. O globo de alumínio (GA) foi construído a partir de duas conchas
(hemisférios) para refeitório (Nº 15) em que foram soldadas para formar uma esfera de
0.15m de diâmetro, com 2.0mm de espessura. O Globo de PVC (GP) é originalmente
uma bola para árvores de Natal de 0.15m de diâmetro, com 0.5mm de espessura. Ambos
tiveram a superfície externa pintada na cor preta (emissividade ≥0.95).
Figura 3 – (A)
A Figura 3 ilustra os dois objetos usados para fabricação dos globos e a Tabela 1
apresenta as principais características dos materiais destes. Dados de densidade, Concha de refeitório
Nº 15; e, (B) Bola
condutividade térmica e capacidade térmica foram referenciados em mais de uma fonte
de Natal.
(SZOKOLAY, 2004; ABNT, 2005; CIBSE, 2015), porém variações podem existir em
virtude de não haver garantia da pureza dos materiais dos globos usados. A resistência térmica e capacidade
térmica foram calculadas usando-se valores médios de densidade, condutividade térmica e calor específico
através dos métodos prescritos na norma da ABNT NBR 15220:2005 - Parte 2 (ABNT, 2005).
Tabela 1 – Globos usados no experimento e principais características dos materiais dos globos.
Globo de
Globo de
Alumínio
PVC (GP)
(GA)
Características
Diâmetro (m)
Espessura (mm)
Densidade (kg/m3)
Condutividade Térmica (W/m.K)
Calor Específico (kJ/kg.K)
Resistência Térmica (m2.K /W)
Capacidade Térmica (kJ/m2.K)

0.15
2.0
2700
230 - 236
0.87 - 0.88
0.0000087
4.75

0.15
0.5
1200-1400
0.16 - 0.20
1.00
0.0027778
0.65

Globo de
Cobre
(GC)

0.15
1.0
8600 - 8900
380 - 384
0.38 – 0.39
0.0000026
3.34

Para cada globo foi preparado um suporte (Figura 4) para termopar do tipo K que consistiu em um
tubo metálico (feito de antena telescópica para rádio), encaixado em porca redutora rosqueável metálica (usada
para irrigação) que foi preenchida com massa epóxi para fixação do tubo na porca e vedação do ar. Este foi
inserido nos orifícios dos globos de alumínio e PVC, garantindo-se a ponta do termopar no centro geométrico
do globo. O globo de cobre já possuía um tubo metálico para encaixe do termopar onde foi utilizado apenas
uma fita adesiva para garantir a vedação.
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Os termopares foram conectados a um registrador de dados de temperatura
do ar Onset HOBO UX120-14M com 4 quatro canais para termopares de temperatura
do ar, com precisão de ±0.21 ºC. Três termopares foram inseridos nos três globos
(T2, T3 e T4) e o outro (T1) foi usado para registro da temperatura do ar. A umidade
relativa do ar foi medida, apenas para referência, com um termohigrômetro da
Instrutherm Mod. HT-300 e a velocidade do ar, com um velocímetro de fio quente
bidirecional Testo 415. Estes não possuem registrador de dados, tendo sido realizadas
leituras dos instrumentos no início e final do período de medição de cada cenário.

3.1. Experimento de medição da temperatura de globo
O experimento de medição das temperaturas dos globos ocorreu em três
cenários distintos, descritos na Tabela 2. Este foi realizado na sala do LABCON da Figura 4 – Suporte para
Universidade de Fortaleza (UNIFOR), em Fortaleza-CE (Lat. 3.7S, Lon. 38.5º), que
termopar do GA e GP.
tem forma retangular, com 6.00m de largura, 9.35m de comprimento e 2.75m de pédireito, com forro em PVC branco. A sala tem janelas altas (altura: 1.00m, peitoril: 1.90m) de vidro claro de
3mm com película fumê, situadas ao longo das fachadas Norte e Sul, de maiores comprimentos. As paredes,
de 0.15m de espessura, são de tijolos cerâmicos, rebocados e pintados no interior na cor branca e externamente
na cor bege. A sala está no térreo, abaixo do único pavimento superior existente no bloco e possui um
condicionador de ar tipo split high-wall e um conjunto de nove luminárias de duas lâmpadas fluorescentes
tubulares tipo “T8” de 32W que permaneceram ligadas durante as medições. Conforme esquema da Figura 5,
os globos foram posicionados sobre uma mesa, em área central da sala, e ajustados para estarem na mesma
altura e equidistantes (cerca de 20cm) a uma fonte de calor artificial. Esta poderia ser uma lâmpada halógena
de bulbo transparente de 70W ou três de 70W. Os três globos ficaram expostos à radiação das superfícies
internas, mas de maneira que nenhum globo fizesse “sombra” no outro em relação à radiação das fachadas
com janelas. A Figura 5 apresenta também uma foto da sala do LABCON ilustrando a mesa com os globos e
o seu posicionamento na sala em relação às janelas e condicionador de ar.
(B)

(A)

Figura 5 – (A) Esquema de planejamento do experimento; (B) Foto do LABCON com experimento sobre mesa (UNIFOR).

Em todos os cenários, o tempo de medição foi de 2h, com registros a cada 1min, e o sistema de
climatização artificial foi mantido ligado, tendo sido acionado com pelo menos 45min de antecedência antes
de se iniciar os registros (préresfriamento da sala e globos). A fonte de calor artificial foi ligada com 15min de
início dos registros e desligada com 1h45min para se observar as variações de temperatura durante os processos
de aquecimento (inicial) e resfriamento (final) dos globos. A velocidade do ar média foi planejada para ser
baixa, com média inferior a 0.15 m/s e o termostato do condicionador de ar foi ajustado para proporcionar uma
temperatura do ar entre 22.5 ºC e 24 ºC, condizente com os valores recomendados por normas brasileiras
(ABNT, 2008). As medições ocorreram no final do verão, à tarde, entre os dias 05 a 14 de março de 2017.
Tabela 2 – Cenários para comparação dos resultados de medição da temperatura de globo dos três termômetros.
Fonte de calor
Climatização
Temperatura do ar
Velocidade Tempo de Frequência
artificial
artificial
durante medições
do ar média
medição
de registros
NÃO
Ligada
~ 24 ºC
≤ 0.15m/s
2 horas
1 min
Cenário C1
Cenário C1

SIM (01 de 70W)

Ligada

~ 24 ºC

≤ 0.15m/s

2 horas

1 min

Cenário C2

SIM (03 de 70W)

Ligada

~ 24 ºC

≤ 0.15m/s

2 horas

1 min
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Com os resultados das medições foram verificadas as médias das diferenças entre as medições de cada
globo e sua magnitude através do cálculo da raiz quadrática média (RMS). Em seguida, foram analisados os
níveis de correlação através do cálculo do coeficiente de Pearson (R2), buscando-se avaliar a correlação dos
dados obtidos com os globos de alumínio (GA) e PVC (GP) com os dados obtidos com o globo de cobre (GC).
A partir dos dados de temperatura do ar e velocidade do ar foram, então, calculadas as temperaturas radiantes
médias para cada globo em cada cenário. Em seguida, essas foram submetidas a mesma análise anterior,
somando-se a uma análise de correlação e de variância ANOVA. Além disso, no Cenário 3 (C3) foram tiradas
fotos termográficas da área mais aquecida dos globos com uma câmera FLIR C2, com emissividade ajustada
para 0.95, após 1h30min de medição e com a fonte de calor artificial ainda ligada, a fim de se verificar o
comportamento térmico das superfícies dos globos e sua relação com as condições térmicas internas do globo.

3.1. Cálculo da temperatura radiante média
A temperatura radiante média (Tr) representa a média das temperaturas das superfícies do entorno,
ponderada pelo ângulo sólido de cada superfície em relação ao ponto de medição e expressa as trocas de calor
por radiação de um ocupante em um ambiente. Esta é função da forma do ambiente e da área e temperatura
das superfícies (CIBSE, 2015). A Tr pode ser calculada através da Equação 1 (ISO, 1998).
=

Equação 1

Onde:
Tr é a temperatura radiante média [ºC];
Tg é a temperatura de globo [ºC];
hcg é o coeficiente de transferência de calor por convecção ao nível do globo [W/m2.K];
εg é a emissividade do globo [adimensional];
σ é a constante de Stehen Boltz, igual 5.67 x 10-8 W/m2.K4;
Ta é a temperatura do ar [ºC].
Para uma situação de convecção forçada, com termômetro de globo de diâmetro de 0.15m e
emissividade de 0.95, a Equação 1 pode ser reescrita na forma da Equação 2, usada no presente artigo.
=

273.15

2.5

10

.

.

Equação 2

Onde:
tr é a temperatura radiante média [ºC];
tg é a temperatura de globo [ºC];
va é a velocidade do ar ao nível do globo [W/m2.K];
ta é a temperatura do ar [ºC].

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Comparação das temperaturas de globo
As figuras 6 e 7 apresentam os resultados das
medições da temperatura do ar e dos globos nos
cenários C1, C2 e C3. Em razão do uso de registrador
de dados de resposta rápida com termopares,
observou-se nos três cenários oscilações de
temperatura de aproximadamente 1 ºC, em ciclos de
cerca de 15-20min, em função do acionamento e
desligamento do compressor do condicionador de ar.
As temperaturas de globo registradas no C1
são resultantes apenas da radiação das superfícies
internas. Neste, a temperatura do ar (Tar) média
registrada foi de 22.8 ºC, a umidade relativa do ar
(UR) variou entre 54% e 58% e a temperatura de
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27.5
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26.5
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25.5
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24.5
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22.0
1

Temperatura (°C)

Temperatura do ar e temperaturas dos globos GA, GP e GC

Tempo (Minutos)
Tar

TgGA

TgGP

TgGC

Figura 6 - Temperatura do ar e dos globos no Cenário 01.
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globo média do globo de cobre (GC), usado como referência, foi de 23.7 ºC. As temperaturas dos globos
ficaram bem próximos, porém as temperaturas do globo de alumínio (GA) não atingiram ás máximas
encontradas no globo de cobre (GC), enquanto que as temperaturas do globo de PVC (GP) apresentaram
mínimas inferiores aos do GC, indicando um resfriamento maior do plástico durante as oscilações de
temperatura do ar. A diferença média encontrada entre o GA e o GC é de 0.10 ºC, enquanto a diferença média
entre o GP e o GC foi 0.09 ºC. Ambos apresentaram raiz quadrática média (RMS) das diferenças de 0.12 ºC,
sendo, portanto, iguais a magnitude das diferenças de temperatura do GA e do GP em relação ao GC. O GA
apresentou coeficiente de correlação de Pearson R2 = 0.88 e o GP, de 0.86.
A Figura 7 apresenta os resultados das medições da temperatura do ar e dos globos dos cenário C2 e
C3. No cenário C2, registrou-se uma temperatura do ar média de 23.8 ºC e UR entre 53% e 56%. Com uma
fonte de calor artificial constituída por uma lâmpada halógena de 70W, a temperatura do globo de cobre
registrou em média 25.7 ºC. Neste cenário, os valores registrados de temperatura dos três globos foram também
bem próximos. O GA, no entanto, apresentou uma maior diferença em relação ao GC, em média de -0.06 ºC,
com raiz quadrática média (RMS) das diferenças de 0.16 ºC. O GP apresentou diferença média menor em
relação ao GC, de 0.03 ºC e raiz quadrática média (RMS) das diferenças também menor, de 0.07 ºC, em relação
ao GC. No C2 observa-se mais claramente que o GA apresentou também um menor tempo de resposta nos
momentos de aquecimento e resfriamento, comparado ao GP. No período de estabilização da temperatura dos
globos, as temperaturas mínimas registradas com o GA foram superiores as medidas pelo GP que, da mesma
forma que no C1, apresentou mínimas inferiores ás do GC. Em relação ao GC, a correlação dos dados
calculados através do coeficiente de Pearson (R2) para o GA foi de 0.95 e para o GP, de 0.99. No cenário C3,
a temperatura do ar média registrada foi de 23.5 ºC e a UR entre 56% e 59%. Com uma fonte de calor artificial
formada por três lâmpadas halógenas de 70W posicionadas frontalmente e equidistantes ao centro de cada
globo, a temperatura média registrada no GC foi de 28.7 ºC. Diferentemente dos outros cenários, as diferenças
de temperatura encontradas entre o GC e os globos alternativos, GA e GP, foram maiores. Embora o GP ainda
se destaque por apresentar um tempo de resposta mais rápido, verificado principalmente nos momentos de
aquecimento (00h15min) e resfriamento (1h45min) dos globos, em mais altas temperaturas este apresentou
uma diferença bem maior em relação aos valores registrados pelo GC, de média de -0.08 ºC e raiz quadrática
média (RMS) de 0.64 ºC. Por outro lado, o GA apresentou diferença média menor, de apenas 0.08 ºC e raiz
quadrática média (RMS) das diferenças de 0.40 ºC, em relação ao GC. Verifica-se, portanto, que com o
aumento da intensidade da radiação, o GP tende a subestimar os valores da temperatura de globo. Assim como
no C1 e C2, ás mínimas registradas com o GA durante as oscilações de temperatura foram também superiores
as registradas pelo GC e o tempo de resposta do GA também foi mais lento do que o do GP. Quanto a correlação
entre os dados, verificada através do cálculo do coeficiente de Pearson, o valor de R2 do GA foi de 0.96 e o
valor R2 do GP foi de 0.99. Mesmo identificado uma correlação maior entre o GP e o GC, possivelmente em
função do tempo de resposta do GP ser similar ao do GC, o GA, nestas condições, mostra-se mais eficaz por
apresentar uma magnitude de erro menor do que a do GP.
(B)
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15

(A)

Tar

TgGC
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Figura 7 - Temperatura do ar e dos globos: (A) Cenário C1 e (B) Cenário C2.

A Figura 8 apresenta as fotos termográficas tiradas durante o C3, com 1h00min de acionamento da
fonte de calor artificial. O GP apresentou uma temperatura superficial em seu centro maior, de cerca de 42.6
ºC, do que as temperaturas superficiais de GA (33.3 ºC) e de GC (30.8 ºC). A maior temperatura superficial
do GP, em função da baixa condutividade térmica do material, associado a uma maior heterogeneidade das
temperaturas superficiais, possivelmente explicam as menores temperaturas registradas pelo GP que não
refletem as condições térmicas no interior do globo quando exposto a uma maior intensidade de radiação.
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(B)

(A)

(C)

Figura 8 – Fotos termográficas dos globos no C3, após 1h30min de acionamento das lâmpadas: (A) Globo de alumínio (GA);
(B) Globo de PVC (GP) e (C) Globo de cobre (GC).

4.2. Comparação das temperaturas médias radiante calculadas
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(B)

Temperatura do ar e radiante média dos globos GA, GP e GC
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Temperatura (°C)

Para cada cenário foram calculadas as
CENÁRIO C1
temperaturas radiantes médias (Tr) dos globos,
Temperatura do ar e radiante média dos globos GA, GP e GC
apresentadas nas figuras 9 e 10. A velocidade do ar
média medida de cerca de 1.5 m/s foi adotada como
valor fixo na equação de cálculo da Tr. Para um globo
de 0.15m de diâmetro, o valor do coeficiente de
transferência de calor por convecção forçada (hg) foi
calculado em 4.31 W/m2.K.
Os gráficos dos três cenários apresentaram
Tempo (Minutos)
características semelhantes aos dos resultados das
Tar
TrGA
TrGP
TrGC
temperaturas de globo, porém com uma maior
magnitude de valores. O mesmo procedimento de
Figura 9 - Temperatura do ar e radiante média no Cenário 01.
análise estatística realizado com as temperaturas de
globo foi realizado para análise das temperaturas
radiantes médias. Os resultados das médias das diferenças e das raízes quadráticas médias das diferenças das
temperaturas de globo e das temperaturas radiantes médias foram praticamente os mesmos, sendo desprezíveis
as diferenças encontradas. Assim, para as condições semelhantes ás do experimento do presente artigo,
demostrou-se que esse tipo de análise comparativa é válido tanto para os valores das temperaturas de globo
quanto sobre os valores das temperaturas radiantes médias. Quanto ao cálculo do coeficiente de Pearson (R2),
os resultados foram ligeiramente diferentes. No C1, o GA apresentou R2 de 0,62 e o GP de 0,39, indicando
baixa correlação, muito embora a magnitude de erro encontrada seja desprezível. No C2, o GA apresentou R2
de 0,98 e o GP de 1.00, indicando alta correlação de ambos, com uma aceitável margem de diferenças (≤ 0.10
ºC). No C3, o GA e o GP apresentaram os mesmos valores de R2 que no C1, porém se destaca a maior média
das diferenças e de magnitude das diferenças com o GP, respetivamente de 0.55 ºC e 0.62 ºC, comparada ás
do GA, respectivamente de -0.08 ºC e de 0.39 ºC.

Tempo (Minutos)
Tar

TrGA

TrGP

TrGC

Figura 10 - Temperatura do ar e radiante média: (A) Cenário C1 e (B) Cenário C2.

Por fim, foi realizada uma análise estatística ANOVA dos dados de temperatura radiante média do GA
e GP em relação ao GC para cada cenário, considerando um nível de significância de 5%. Os resultados
mostraram que o valor-P em todos os cenários sugerem alta significância estatística (p ≤ 0.05) de
correspondência das medições realizadas pelo GA e GP com o GC. A Tabela 3 apresenta um sumário dos
resultados do valor-P para cada globo alternativo em relação ao GC em cada cenário.
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Tabela 3 – Cenários e valor-P calculados para cada globo alternativo (GA e GC) em relação ao GC.
CENÁRIO C1
CENÁRIO C2
CENÁRIO C3
Globo
Valor-P
Globo
Valor-P
Globo
Valor-P
GA
1.13E-26
GA
7.4E-109
GA
4.1E-109
GP

1.86E-14

GP

1.3E-148

GP

1.5E-164

5. CONCLUSÕES
O presente artigo apresentou uma análise da aplicabilidade de termômetros de globo com globos
fabricados com materiais alternativos (PVC e alumínio), associado a um registrador de dados e termopares.
Inicialmente, considerou-se uma distinção nos estudos apresentados quanto às recomendações encontradas
para uso de globos alternativos voltadas para avaliação da radiação no espaço externo e interno onde os
resultados encontrados no primeiro não deveriam se estender ao segundo em função das diferenças de
condições ambientais encontradas nos dois (SPAGNOLO e DE DEAR, 2003). Por outro lado, mesmo que
haja uma diversidade nesses estudos quanto aos materiais, diâmetros de globos testados e aos métodos de
pesquisa aplicados - que variam basicamente em termos de tipos de sensores e registradores de dados usados,
de fonte de calor a que são expostos os globos, de tempo de exposição e período de medição e dos
procedimentos de análise estatística adotados – todos apontam que o globo de cobre de 0.15m de diâmetro é
passível de ser substituído de forma eficiente por globos de diâmetros e materiais diversos, dependendo das
condições onde será usado.
Os resultados do presente artigo demostraram que tanto o globo de metal (GA) quanto o globo de
plástico (GP) de 0.15m de diâmetro são adequados para medição da temperatura de globo, condicionando-se
a escolha de uso de um destes a magnitude da intensidade de radiação a ser exposto e ao tempo de resposta
desejado. O globo de PVC (GP) de 0.15m de diâmetro apresentou-se como uma solução mais adequada em
um cenário onde se exige um tempo de resposta mais rápido – como em situações em que variações de
cobertura de céu ao longo do dia, com obstrução temporária da radiação solar direta, possam gerar oscilações
nas temperaturas superficiais internas – e as diferenças entre a temperatura do ar e a temperatura de globo
sejam em média de até 3.0 ºC. Esta restrição em relação ao uso de um globo de plástico, e outras limitações
encontradas nos estudos apresentados, geralmente não se aplicam nas condições frequentemente encontradas
em espaços internos climatizados artificialmente: de baixa velocidade do ar, direcionalidade do movimento do
ar menos errática e variações dos fluxos de radiação de onda longa das superfícies mais lentas do que as
encontradas no espaço externo. Por outro lado, é preciso aprofundar as investigações considerando-se
medições próximas a fachadas envidraçadas, principalmente para Leste e Oeste, onde as temperaturas
superficiais podem implicar em temperaturas radiantes médias maiores.
O globo de alumínio (GA) mostrou-se mais eficaz quando houve uma diferença média de mais de 4.0
ºC entre temperatura do ar e a temperatura de globo, com registro de temperaturas mais próximos do medidos
no globo de cobre (GC). Entretanto, o GA apresentou coeficiente de correlação R2 menor do que o GP em
função principalmente do menor tempo de resposta. O tempo de resposta mais longo do GA provavelmente
explique-se pela maior espessura do alumínio, de 02mm, que resultou em maior inércia na transferência de
calor e consequente alteração tardia das condições térmicas no interior do globo. Recomenda-se então a
realização de novas avaliações, usando globos metálicos de alumínio de menor espessura que hipoteticamente
seriam a melhor opção alternativa tanto para espaços internos como externos. Por fim, salienta-se que o
presente estudo considerou apenas condições ambientais internas climatizadas artificialmente, com baixa
velocidade do ar. Assim, outros estudos são necessários para se verificar a aplicabilidade destes materiais
alternativos em condições ambientais distintas, como em espaços naturalmente ventilados.
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RESUMO

As avaliações de conforto térmico por meio dos métodos analítico e adaptativo são feitas a partir de
pesquisas empíricas em diversos climas, estações e modos de condicionamento. O presente trabalho, oriundo
de uma disciplina de pós-graduação, tem como objetivo avaliar as condições de conforto térmico em um
ambiente educacional naturalmente ventilado localizado em Florianópolis/SC, no período de inverno, e se
propõe a discutir a adequabilidade dos métodos – provenientes das abordagens analítica (PMV/PPD) e
adaptativa. Para esse fim, variáveis ambientais e pessoais foram coletadas por meio de equipamentos e
estimadas por questionários, respectivamente; foram também obtidos votos dos usuários em relação ao seu
ambiente térmico, utilizados como base para a validação e discussão dos métodos analisados. Concluiu-se
que, apesar da amostra de dados ser bastante pequena, o método adaptativo foi considerado o mais adequado
para a avaliação de conforto térmico na situação estudada (espaços educacionais ventilados naturalmente,
durante o período de inverno), o que já era esperado dado seu escopo. O modelo PMV superestimou a
sensação de leve frio dos ocupantes, a qual não foi exprimida nos votos coletados por questionários (AMV).
Os usuários responderam, em sua maioria, com votos de neutralidade térmica ou de leve calor, optando por
permanecer dessa maneira e considerando a condição de movimento do ar interno aceitável. Nas condições
de inverno, o ambiente em questão foi considerado termicamente aceitável por 100% dos usuários,
mostrando-se compatível à predição de aceitabilidade pelo método adaptativo; no entanto, tal cenário pode
não ocorrer durante a estação de verão devido ao status de ambiente naturalmente ventilado.
Palavras-chave: conforto térmico, modelos de avaliação, ambientes naturalmente ventilados.

ABSTRACT

Thermal comfort assessment using analytical and adaptive methods is based on empirical research in
different climates, seasons and conditioning types. The aim of this study is to evaluate the thermal comfort
conditions in a naturally ventilated educational environment located in Florianópolis/SC, during the winter
season, discussing the suitability of the analytical (PMV/PPD) method and the adaptive method. Thus,
environmental variables were collected using proper equipment and personal variables were estimated by
questionnaires. There were also user’s votes related to the thermal environment, which were used as base to
validate and discuss the analyzed methods. We concluded that, although the data sample is quite small, the
adaptive method was considered the most adequate for the thermal comfort assessment in the studied
situation (naturally ventilated educational environment during winter season), and it was already expected
given its scope. The PMV model overestimated the light cold sensation of the occupants, which was not
expressed in the votes collected by questionnaires (AMV). Users responded mostly with votes of thermal
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neutrality or mild heat, opting to remain the same way and considering the condition of internal air
movement acceptable. In winter conditions, the environment was considered thermally acceptable by 100%
of the users, being compatible with the prediction of acceptability by the adaptive method. However, this
scenario may not occur during the summer season because of its naturally ventilated environment condition.
Keywords: thermal comfort, evaluation models, naturally ventilated environments.

1. INTRODUÇÃO
Estudos de conforto térmico humano em ambientes internos são de suma importância para o entendimento
das condições de satisfação pessoal, produtividade e saúde, bem como fundamentais à análise de
desempenho térmico e energético das edificações, sob a ótica da conservação dos recursos energéticos
(NICOL, HUMPHREYS, ROAF, 2012). Nesse sentido, avaliações de conforto térmico por meio de métodos
baseados nas abordagens analítica (PMV/PPD) e/ou adaptativa são desenvolvidas por meio de pesquisas
empíricas em diversos climas, estações e modos de condicionamento, no intuito de verificar a adequabilidade
dos referidos métodos – dada a aproximação ou não em relação às percepções de conforto dos usuários.
O modelo do PMV/PPD, desenvolvido por Fanger nos anos 1970, é capaz de predizer a sensação
térmica média de um grupo de usuários e o percentual médio de insatisfeitos em relação ao referido ambiente
térmico, por meio de variáveis ambientais (temperaturas do ar e radiante média, velocidade do ar e umidade
do ar) e pessoais (taxa metabólica e isolamento da vestimenta). Não existem dúvidas a respeito da
importância do referido modelo no âmbito da avaliação de conforto térmico; no entanto, sua adequabilidade
em relação aos diversos contextos de ambientes reais vem sendo questionada por pesquisadores desde as
últimas décadas, uma vez que o componente geográfico, a aclimatação (AULICIEMS, SZOKOLAY, 1997) e
as expectativas dos ocupantes são tidos atualmente como fatores que influenciam a percepção térmica.
De Dear, Brager e Cooper (1997) compilaram estudos de campo em edificações com diferentes tipos
de climatização – naturalmente ventiladas, artificialmente controladas e modo misto. Observaram diferenças
significativas no comportamento dos ambientes naturalmente ventilados em relação àqueles totalmente
condicionados, no que se refere à adequação do modelo PMV para a predição de sensação térmica,
especialmente em extremos climáticos (muito quente ou muito frio). A compilação originou uma nova
abordagem para avaliação de conforto térmico, voltada para edificações naturalmente ventiladas: o método
com base no modelo adaptativo.
Estudos realizados recentemente no leste da China (H. YAN, Y. MAO, L. YANG, 2017) endossam a
disparidade existente entre o voto médio predito (PMV) e o voto médio real (AMV) em ambientes
residenciais naturalmente condicionados, especialmente em localidades com verões quentes e invernos mais
amenos – média mensal de temperatura externa em torno de 16ºC no mês mais frio e 28ºC no mês mais
quente. Em Florianópolis, cujo contexto climático corresponde à descrição anterior, Rupp et al (2017)
desenvolveram pesquisas de campo instantâneas em uma edificação de escritórios, operadas sob
condicionamento artificial constante, durante as estações amenas e fria de 2014; como resultado, observou-se
que o PMV/PPD superestimou a sensação de frio dos usuários e a insatisfação destes, respectivamente. Além
disso, concluiu-se que o intervalo confortável de PMV entre +/- 0.5 é restrito quando comparado aos votos
dos usuários, os quais podem estar termicamente confortáveis em intervalos maiores de PMV.
Por outro lado, estudos que se valeram do método baseado no modelo adaptativo encontraram
resultados diferentes, durante a estação de inverno, em relação à aceitabilidade térmica dos usuários de
escritórios naturalmente ventilados se comparada à predição pelo método. Para um ambiente, as temperaturas
operativas se situaram dentro do intervalo de 90% de aceitabilidade proposto pelo método, com o voto médio
de aceitabilidade correspondendo a esse cenário (DE QUADROS, VON MEUSEL, PASSOS, 2015); em
outra pesquisa (PIRES, WHESTPHAL, 2015) os votos de aceitabilidade não apresentaram correlação
evidente quando plotados sobre o gráfico adaptativo (ASHRAE STANDARD 55, 2013) – alguns votos de
aceitabilidade proferidos se situaram fora dos limites impostos por norma, o que indicaria situação de frio.
Esse conjunto de assertivas indica a importância de se validar os métodos de avaliação com base em
pesquisas empíricas, e reforça a crença de que outros fatores estão atuando sobre a percepção térmica dos
usuários: sazonalidade e contato com o clima externo, alterações em vestimentas, operações de esquadrias
(movimento do ar) e até mesmo a percepção de controle individual em um ambiente coletivo. Neste trabalho,
é feita uma pesquisa de campo em um ambiente acadêmico, sob as condições de inverno em Florianópolis,
com vistas a: (1) analisar o conforto térmico, (2) contribuir com a discussão acerca da adequabilidade dos
referidos métodos de avaliação e (3) colaborar com a investigação acerca da interferência dos fatores citados
acima na percepção térmica dos ocupantes.
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2. OBJETIVO
Este trabalho consiste em avaliar as condições de conforto térmico de um ambiente educacional naturalmente
ventilado, discutindo a adequabilidade dos métodos analítico (PMV/PPD) e adaptativo durante a estação de
inverno em Florianópolis-SC, cidade cujo clima é classificado como temperado e úmido.

3. ESTUDO DE CASO
O espaço físico selecionado para este estudo corresponde a uma das salas de produção localizadas no prédio
do PRONTO 3D (Laboratório de Prototipagem e Novas Tecnologias Orientadas ao 3D), que está localizado
na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), campus Trindade.
O ambiente em questão possui aproximadamente 20m²; seu formato em planta se assemelha a um
quadrado, e está representado na figura 1. As Figuras 2 e 3 correspondem às fotografias que caracterizam
alguns pontos internos e externos ao ambiente analisado, que possui relação com outros espaços do mesmo
prédio, apresentando apenas uma parede de contato com o exterior (fachada norte, ver figura 1). A sala não
possui nenhuma fonte de condicionamento artificial.

2

3
Figuras 2 e 3 – Fotografias externa (2) e interna (3).

Figura 1 – Planta baixa da sala com as dimensões e o layout.

Os elementos que mais influenciam as trocas de calor entre o ambiente e o meio são os da envoltória,
no caso a parede da fachada norte e a cobertura. Esta fachada possui uma esquadria que ocupa toda a
extensão do ambiente, e é protegida por um beiral de dois metros. Devido à orientação desta janela, a mesma
está propícia a receber e transferir mais calor para o ambiente, além de gerar ofuscamento para os usuários e
dificultar assim as atividades desempenhadas pelos mesmos.

4. MÉTODO
A medição das variáveis ambientais e pessoais foi realizada conforme as recomendações da proposta de
norma brasileira encontrada em Lamberts et al (2013), que foi desenvolvida com base nas recomendações
encontradas na ASHRAE 55 (2013). Os equipamentos utilizados e demais procedimentos experimentais
respeitaram os parâmetros estabelecidos pela ISO 7726 (1998).
Foram feitas duas medições no espaço selecionado durante o período de inverno, com dois cenários
distintos; a primeira medição ocorreu no dia 10/08/2016 durante a tarde, das 14h45 às 16h45 (Cenário 1) e a
segunda no dia 11/08/2016 durante a manhã, das 10h25 às 12h25 (cenário 2). No Cenário 1 o ambiente foi
composto por oito pessoas, e no Cenário 2 o ambiente possuía seis pessoas no momento da medição. A
maioria dos usuários deste ambiente permaneceu parte do tempo sentado e parte do tempo em pé, realizando
atividade leve ou moderada. No que diz respeito à vestimenta, todos os usuários usavam calça jeans, sapatos
fechados (tênis ou bota), e alguns utilizavam camisa de manga curta, outros de manga longa.
Para a análise dos resultados foram utilizados dois métodos para determinação das condições térmicas
aceitáveis: o método analítico (PMV/PPD), e o método para ambientes naturalmente ventilados (adaptativo).
As variáveis ambientais medidas durante o estudo de campo foram: temperatura de bulbo seco (Tbs), a
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temperatura de bulbo úmido (Tbu), temperatura de globo (Tg), a velocidade do ar em m/s (Var), a umidade
relativa do ar em % e temperatura superficial (Tsup) – todas as temperaturas em graus Celsius (ºC). A Figura
4 mostra o posicionamento dos equipamentos de medição no ambiente, nos dois dias do experimento.

Figura 4 - Planta baixa do ambiente com o posicionamento dos aparelhos de medição.

O levantamento das variáveis ambientais ocorreu de 5 em 5 minutos, conforme recomendações da
proposta de norma brasileira. Em paralelo às medições, foi solicitado que os usuários presentes
respondessem por 7 vezes (7 votos para cada usuário) ao questionário de avaliação subjetiva das condições
de conforto térmico a cada 20 minutos, durante um período de 2 horas, totalizando 35 votos em cada período
(70 votos no total, entre o período da manhã e tarde), conforme ilustra a tabela 1.
Tabela 1 – Questionário de avaliação subjetiva: perguntas e opções de resposta.

Fonte: Adaptado de Lamberts et al (2013)

Para coleta dos dados ambientais, fez-se uso de equipamentos emprestados pelo LabEEE (Laboratório
de Eficiência Energética em Edificações – UFSC) sendo estes: um termômetro de globo, um anemômetro
digital, um psicrômetro giratório e um termômetro digital infravermelho. Os valores correspondentes às
características dos ocupantes quanto ao isolamento da vestimenta foram estimados com base nas tabelas do
Apêndice normativo B da proposta de norma brasileira encontrada em Lamberts et al (2013), e os valores de
taxa metabólica de acordo com as tabelas do Apêndice normativo A do mesmo documento.

4.1. Método analítico (Modelo PMV/PPD)
Os índices do PMV e PPD relacionados ao método de avaliação em ambientes climatizados artificialmente
foram calculados utilizando a calculadora online da Universidade de Berkeley (CBE, 2016). O Voto Médio
Estimado (PMV – predicted mean vote) relaciona as variáveis de conforto térmico mensuradas, de modo a
obter uma resposta média de sensação térmica dos usuários em um dado ambiente, com base em uma escala
sétima de sensações, que aponta desde muito frio (-3) até muito quente (+3), conforme descrito na Tabela 2:
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Tabela 2 – Escala sétima de sensação térmica.
Muito frio

Frio

Leve frio

Neutro

Leve calor

Calor

Muito calor

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

Fonte: Adaptado de Lamberts et al (2013)

A Porcentagem Predita de Insatisfeitos (PPD – predicted percentage of dissatisfied) determina a
quantidade média estimada de pessoas insatisfeitas com o ambiente térmico e está diretamente relacionada
ao PMV. Foram obtidos para cada turno do experimento um total de 35 valores de PMV e PPD; em seguida,
foi feita uma média aritmética na qual resultou em 5 valores de PMV e PPD para cada horário de medição e
depois foi feita uma nova média aritmética para cada turno – ou seja, na analise dos resultados foi
considerado um PMV e um PPD médios para o turno da tarde e outro para o turno da manhã.

4.1. Método com base no modelo Adaptativo
No modelo adaptativo, são consideradas a temperatura operativa (T o) e a temperatura média predominante
externa (Tmpe), a qual leva em consideração uma ponderação entre temperaturas médias externas que
vigoraram 7 dias anteriormente ao dia do experimento, e foram adquiridas no site do INMET (Instituto
Nacional de Meteorologia). O cálculo da temperatura operativa está relacionado à temperatura do ar medida
in loco e à temperatura radiante média já calculada, utilizando a equação 1 (LAMBERTS et al, 2013). O
valor de A é determinado em função da velocidade média do ar (Var).
To  A  Ta  (1  A)  Tr Equaçã
o1

Onde:
To é a temperatura operativa;
Ta é a temperatura do ar;
Tr é a temperatura radiante média.
Para adquirir os resultados referentes ao método adaptativo, também foi utilizada a calculadora online
de Berkeley (CBE, 2016), utilizando-se como dados de entrada a temperatura operativa média para cada
turno (duas To) e a temperatura média predominante externa para cada turno (duas Tmpe). Dessa forma, foi
possível analisar os resultados para ambientes naturalmente condicionados, com base nos limites de
aceitabilidade de 80% e 90% estabelecidos pelo modelo.

4.2. Análise dos resultados
A análise dos resultados provenientes dos questionários foi feita por meio da quantificação dos votos de
todas as questões e posterior conversão em gráficos. As questões de sensação e aceitabilidade térmicas,
traduzidas nesta pesquisa em AMV (actual mean vote) e PPD real, respectivamente, indicam a real opinião
dos usuários quanto ao seu ambiente térmico e oferecem uma base comparativa aos respectivos PMV e PPD.
Para os votos de sensação térmica (AMV), foi atribuída a mesma escala sétima aplicada ao PMV.
Quanto à análise da aceitabilidade térmica (PPD real), foram atribuídas as pontuações 0 para “aceitável” e 1
para “inaceitável”, uma vez que o índice visa quantificar os insatisfeitos com o seu ambiente térmico e,
portanto, quanto mais próximo de 1, mais insatisfeitos estarão os usuários. Deste modo, os valores obtidos
foram contabilizados e transformados em percentual para análise dos resultados.
De posse dessas informações, foi feito o confronto entre os resultados do método analítico e os do
questionário para a discussão da aceitabilidade do ambiente térmico (predição por cálculo de variáveis versus
declaração dos usuários), e a comparação entre o método adaptativo e a questão de aceitabilidade térmica do
questionário. As demais questões referentes à preferência térmica, aceitabilidade/sensação e preferências
relacionadas à velocidade do ar foram analisadas isoladamente.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados foram obtidos a partir do registro – e do cálculo, quando necessário – das variáveis ambientais
e pessoais verificadas para o ambiente em questão. A avaliação de conforto térmico foi feita conforme dois
métodos diferentes apresentados pela proposta de norma brasileira (LAMBERTS et al, 2013): o método
analítico com base no PMV e PPD, e o método voltado aos ambientes ventilados naturalmente. Além disso,
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as análises foram validadas com os resultados da pesquisa de campo utilizando os votos provenientes dos
questionários de aceitabilidade, sensação e preferência, os quais exprimem a real sensação dos usuários
quanto a esse ambiente (Nº de votos total = 70).

5.1. Comportamento das variáveis ambientais

Temperatura (°C)

A seguir estão representadas graficamente as variações de temperatura de bulbo seco (Tbs), temperatura
radiante média (Trm) e temperatura operativa (Top) ao longo dos dois turnos do experimento, possibilitando
uma análise comparativa das flutuações horárias das variáveis com as análises de conforto referentes a cada
método. A figura 5 refere-se ao período da tarde e a figura 6 ao turno da manhã.
Esses registros são referentes aos momentos dos votos dos questionários (20 em 20 minutos),
demonstrando as tendências de variação ocorridas. A velocidade do ar não sofreu grandes alterações,
mantendo-se abaixo de 0,2m/s ao longo da maior parte do experimento, valor limite no qual a velocidade
pode ser considerada como imperceptível. Os resultados da ponderação da taxa metabólica (met) e a
informação numérica do isolamento da vestimenta (clo) por voto foram utilizados para o cálculo de avaliação
de conforto térmico dos métodos em estudo e variaram de 1,1 à 1,7met, e de 0,58 à 1,5clo, respectivamente.
25
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14:45

VARIAÇÃO DE TEMPERATURAS - 10/08 (TARDE)

Tbs
Trm
Top

15:05

15:25

15:45
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16:25
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Temperatura (°C)

Figura 5: Variação de temperaturas (eixo da esquerda) e umidade relativa (eixo da direita) ao longo da tarde do dia 10/08.
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VARIAÇÃO DE TEMPERATURAS - 11/08 (MANHÃ)
Tbs
Trm
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10:45
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11:25
Horário

11:45

12:05

12:25

Figura 6: Variação de temperaturas (eixo da esquerda) e umidade relativa (eixo da direita) ao longo da manhã do dia 11/08.

Em relação à temperatura do ar no interior do ambiente, no período da tarde, observou-se uma
tendência de diminuição da mesma (1,4ºC), enquanto no período da manhã observou-se um aumento de em
média 2ºC ao longo de duas horas de experimento. Esta tendência condiz com o comportamento do ar
externo, que possui um pico máximo de temperatura no início da tarde no inverno (Figura 5), diminuindo
gradativamente conforme a trajetória do sol (fim de tarde).
A média da umidade relativa do ar no primeiro foi de 54,14% e no segundo de 58,00%. A umidade
relativa apresentou-se mais alta pela manhã (entre 55 e 61%), com média de 58%, enquanto durante a tarde
apresentou valores de 49% a 57%, com média de 54%. Tal fato justifica-se pelo comportamento cíclico da
umidade relativa do ar ao longo do dia. Pela manhã os valores apresentam-se mais altos que os da tarde, pois
a quantidade de vapor d’água presente na atmosfera acumulado do período da madrugada ainda é grande.
Durante a tarde a atmosfera está mais seca devido a grande exposição à radiação solar já sofrida.

5.2. Avaliação pelo método analítico (PMV/PPD)
De posse das variáveis ambientais e pessoais foi feito o cálculo dos índices PMV e PPD por meio da
calculadora online de Berkeley (CBE, 2016), resultando em 35 votos por turno. Desses, foram extraídas as
médias aritméticas por horário de voto e a média aritmética por turno do experimento. A análise dos
resultados referentes ao método analítico deve ser feita por meio das médias, uma vez que os índices
PMV/PPD se referem a grupos de usuários.
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O mesmo procedimento foi aplicado aos votos de sensação (AMV) e aceitabilidade (PPD real)
térmicos provenientes dos questionários, proporcionando o comparativo entre PMV x AMV e entre PPD x
PPD real, apresentados na figura 7 referente ao turno da tarde e a figura 8 ao turno da manhã.

1.0

MÉDIAS DE PMV, AMV, PPD e PPD REAL11/08 (MANHÃ) - N de votos = 35

0.8

0.8
0.6
0.4
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0.0

AMV

-0.2
-0.4

Escala de sensação térmica

Escala de sensação térmica

1.0

MÉDIAS DE PMV, AMV, PPD e PPD REAL 10/08 (TARDE) - N de votos = 35

-0.6
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0.4
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PMV
AMV
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-0.2
-0.4
-0.6

Votos dos usuários por horário

Votos dos usuários por horário

Figura 7 – Médias de PMV, AMV, PPD e PPD real obtidas para
o turno da tarde.

Figura 8 – Médias de PMV, AMV, PPD e PPD real obtidas para
o turno da manhã.

Através dos resultados do turno da tarde pode-se constatar que, ao longo de todos os votos deste
período (exceto V6 e V7), o AMV apresentou tendência média de votos para calor (neutro ou levemente com
calor), alcançando até 1,0, enquanto que os respectivos PMV apontaram sensações mais neutras em relação
ao ambiente térmico, com valor máximo de 0,4 na escala de sensação térmica. É importante observar que os
PMVs médios estão dentro da zona de aceitabilidade para conforto térmico geral (±0,5), correspondendo ao
valor dentro dos limites de conforto do PPD (9,89%) e à opinião de aceitabilidade proferida pelos usuários
com 0% de insatisfação (PPD real).
Em comparação com o gráfico das variáveis de temperatura e umidade ao longo do experimento
(figura 5), pode-se dizer que há coerência entre as variações de Tbs, Trm e UR em relação ao PMV e ao AMV
médios, com uma inversão de tendência de leve calor para leve frio nos votos 5 e 6. No momento destes
votos foram registradas velocidades do ar de até 0,5m/s, o que pode ter motivado a reação de alguns usuários
expressa por meio dos questionários.
Já no turno da manhã, observam-se discordâncias das variações de Tbs, Trm e UR e o modelo PMV em
relação ao AMV. As baixas temperaturas no início da manhã proporcionaram o menor PMV (ainda que
dentro dos limites aceitáveis) para leve sensação de frio (mínimo de -0,4), quando o AMV seguiu tendência
de leve calor ao longo de todo o período (máxima de 0,75), apontando uma diferença de 0,51 entre as médias
dos turnos. Apesar desta diferenciação, o valor médio de ambos (PMV e AMV) manteve-se dentro do limite
para situação de conforto, não invalidando assim a aplicação do método. Mesmo que o tamanho da amostra
seja limitado, a superestimação da sensação de frio dos usuários pelo modelo PMV na cidade de
Florianópolis foi observada em pesquisas com amostras significativamente maiores, como a de Rupp et al.
(2017). Neste estudo realizado em ambientes com climatização artificial, a diferença média entre o PMV e
AMV foi de 0,44, resultado bastante consistente com o observado neste estudo.
Quanto às porcentagens de insatisfeitos em relação ao ambiente térmico durante a manhã, nenhum dos
usuários o considerou inaceitável (aceitabilidade foi de 100%), ou seja, o PPD real corresponde a 0% em
ambos os períodos. Já a porcentagem predita (PPD) alcançou 11,2% e beirou o limite de um ambiente
termicamente aceitável para conforto térmico geral de 10% descrito na proposta de norma brasileira
encontrada em Lamberts et al (2013), ultrapassando-o no período da manhã, onde houve o PMV mais
extremo para frio. Apesar da discordância entre o resultado predito e real, é preciso lembrar que essa
porcentagem se aplica melhor aos cenários com grandes grupos de pessoas, obtendo a maior quantidade de
votos possíveis e assim, uma média mais realista.
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Ainda assim, apesar do número reduzido de usuários avaliados, a diferença média de ambos os
períodos de análise de 10,54% entre PPD e PPD real corroboram com Lamberts et al. (2013) e Rupp et al.
(2017) no sentido de que, no Brasil, e especificamente em Florianópolis no caso de Rupp et al. (2017), os
valores de PPD não correspondem adequadamente ao PPD real, referente a insatisfação térmica dos usuários.
É importante ressaltar também, que o AMV referente à sensação do usuário proferido por questionário
apresentou valores sempre acima de 0, indicando uma sensação de neutralidade para leve calor (exceto voto
6 e 7 do turno da tarde), e sempre acima dos valores de PMV, calculados a partir das variáveis ambientais e
pessoais, exceto no voto 7 do turno da tarde. No momento de tais votos, as janelas estavam abertas (por
iniciativa de um dos usuários, que as operou) e houve o registro de velocidade do ar acima de 0,2 m/s. As
respostas dos ocupantes quanto à sensação térmica tenderam para “levemente com frio”, porém ainda dentro
dos limites de conforto, o que pode indicar o efeito positivo e instantâneo do movimento do ar no conforto
térmico dos usuários durante a ocupação, bem como a aceitabilidade de valores mais altos de velocidade do
ar por parte dos usuários mesmo no inverno. De Vecchi, Cândido e Lamberts (2013) já haviam discutido a
aceitabilidade, e até preferência, de altos valores de velocidade do ar (acima de 0,90m/s) nas demais estações
na cidade de Florianópolis.

5.3. Avaliação pelo método adaptativo

Temperatura Operativa (°C)

VARIAÇÃO DE TEMPERATURAS E
UMIDADE RELATIVA - 10/08 (TARDE)

27
26
25
24
23
22
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19
14:45

15:05

15:25 15:45
Horário

16:05

16:25

16:45

Temperatura Operativa (°C)

Para a definição dos limites de aceitabilidade, apresentados nas figuras 9 e 10 pelas faixas azul e vermelha,
foram calculadas as temperaturas média prevalecente do ar externo (Tmpe) de cada dia de análise. A Tmpe para
o dia 10/08 foi de 16,6ºC e de 16,2ºC para o dia 11/08. Para fins de comparação entre o método adaptativo
com as respostas proferidas pelos usuários do questionário, adotou-se a porcentagem das respostas relativas a
pergunta sobre a aceitabilidade daquele ambiente térmico (aceitável ou inaceitável).
Obteve-se que, para a média da temperatura operativa de ambos os turnos (22,6ºC pela tarde e 21,3ºC
pela manhã), o ambiente cumpre os requisitos do projeto de norma brasileira para aceitabilidade térmica em
ambientes naturalmente ventilados, com 80% e 90% de aceitabilidade dos usuários, sendo que, no período da
manhã, seu valor apresentou-se mais próximo do limite inferior de 90% para frio. Na análise por horários,
apenas no início da medição do período da manhã observou-se um valor fora do limite de aceitabilidade de
90%, porém mantendo-se ainda dentro do limite recomendado pela norma de 80%. Esta tendência para mais
frio apresentada no turno da manhã pelo modelo adaptativo, principalmente no início da medição, faz
correspondência ao PMV deste horário de sensação térmica de tendência levemente com frio, enquanto o
AMV apresenta tendência de leve calor.
O resultado referente ao modelo está coerente com as variáveis apresentadas nas figuras 5 e 6, as quais
mostram as menores temperaturas no início da medição do turno da manhã, e seu aumento ao longo das duas
horas seguintes. Em relação às respostas dos questionários, a aceitabilidade do ambiente térmico foi de 100%
para ambos os períodos, indicando compatibilidade com os resultados do método adaptativo.

Figura 9 – Diagnóstico de aceitabilidade pelo método adaptativo
para a tarde.

VARIAÇÃO DE TEMPERATURAS E
UMIDADE RELATIVA- 11/08 (MANHÃ)
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Figura 10 – Diagnóstico de aceitabilidade pelo método
adaptativo para a manhã.
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5.4. Avaliação dos questionários
Adicionalmente à avaliação de conforto térmico pelos métodos analítico e adaptativo, procedeu-se a
interpretação dos questionários para pesquisas instantâneas, os quais forneceram, além dos dados
quantificados como AMV (sensação térmica no momento dos votos) e PPD real (aceitabilidade térmica no
momento dos votos) – já analisados conjuntamente com os resultados dos métodos analítico e adaptativo opiniões de preferência quanto ao ambiente térmico e de aceitabilidade/sensação e preferência quanto ao
movimento do ar. Esta última análise é particularmente importante devido à condição de ambiente
naturalmente ventilado, e aos efeitos causados pela presença ou ausência de velocidade do ar.
As figuras 11, 12 e 13 apresentadas a seguir correspondem respectivamente aos votos proferidos em
relação à preferência térmica, preferência por velocidade do ar, e aceitabilidade/sensação de velocidade do
ar, de ambos os turnos conjuntamente em porcentagem.
PREFERÊNCIA
TÉRMICA

PREFERÊNCIA POR Var
2% 18%

26% 12%
62%
Mais aquecido
Assim mesmo
Mais resfriado
Figura 11 – Representação dos votos
em relação à preferência térmica.

80%
Maior movimento do ar
Não mudar
Menor movimento do ar
Figura 12 – Representação dos votos
em relação à velocidade do ar.

ACEITABILIDADE/ SENSAÇÃO
DE Var
8%
33%

59%

Aceitável - pouco movimento do ar
Aceitável - suficiente movimento do ar
Inaceitável - pouco movimento do ar
Figura 13 – Representação dos votos em relação à
aceitabilidade/sensação de velocidade do ar

Os resultados referentes à preferência, tanto térmica quanto em relação à velocidade do ar, indicam
que a maioria dos ocupantes gostariam de manter a situação atual do ambiente. Em relação especificamente à
preferência térmica, apesar de 62% optarem por manter as condições do ambiente, uma porcentagem
significativa (26%) gostaria que o ambiente estivesse mais resfriado, mesmo 100% dos usuários tendo
indicado aceitabilidade térmica do ambiente (PPD real). Da mesma forma em relação à preferência por
velocidade do ar, apesar da grande maioria (80%) terem optado pelo mantimento das condições de
ventilação, 18% preferiam que houvesse um maior movimento do ar. Esses resultados indicam que uma
maior velocidade do ar no ambiente seria desejável por parte dos usuários, para satisfazer suas preferências
térmicas e por ventilação.
Em relação à aceitabilidade da velocidade do ar, apesar de 92% dos votos terem correspondido à
aceitabilidade, 59% destes declarou estar sentindo pouco movimento do ar, enquanto apenas 33%
responderam que o movimento do ar estava suficiente. É importante observar também que 8% dos
participantes consideraram o pouco movimento do ar inaceitável. Essa tendência de observação de pouco
movimento do ar por parte dos usuários mesmo no inverno foi observada também por Pires e Westphal
(2015) em estudo realizado em edifícios de escritórios naturalmente ventilados em Florianópolis - 65%
somando-se os votos inaceitáveis e aceitáveis de pouco movimento do ar - e por Cardoso et al. (2015) em
salas de aula naturalmente ventiladas em Maringá, de clima também temperado – alcançando mais de 50%
de inaceitabilidade devido ao pouco movimento do ar a depender da orientação da sala.
Todos os votos de inaceitabilidade foram proferidos no período da manhã e vale ressaltar que, neste
cenário, as janelas permaneceram fechadas por todo o tempo do experimento e os usuários tiveram que se
deslocar mais (aumentar mais a taxa metabólica ou mesmo variá-la com mais frequência) para cumprir suas
atividades no laboratório, o que pode ter proporcionado esse resultado, ressaltando mais uma vez a
importância da velocidade do ar dentro do ambiente mesmo no inverno.

6. CONCLUSÕES
O presente artigo se propôs a avaliar as condições de conforto térmico com base nos métodos analítico e
adaptativo em um ambiente naturalmente ventilado a partir de medições das variáveis climáticas e aplicações
de questionário. Por meio dos resultados obtidos, pode-se concluir que a avaliação de conforto térmico pelo
modelo adaptativo se mostrou mais adequada ao ambiente em questão, uma vez que as representações
obtidas pelo referido método foram as que mais se aproximaram da opinião expressa pelos usuários nos
questionários. Dessa forma, esse trabalho endossa a tendência que várias pesquisas têm demonstrado de
maior aplicabilidade do modelo adaptativo para avaliar o conforto térmico em ambientes não condicionados.
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Por outro lado, ao comparar os resultados do método analítico e dos questionários, as divergências
encontradas são discutíveis em relação à sua significância, uma vez que o PMV se apresentou dentro dos
limites de conforto (-0,5 à 0,5) tanto para o período da tarde quanto para o período da manhã.
Vale a ressalva de que este estudo foi desenvolvido em um espaço de tempo limitado, em uma única
estação do ano (inverno), e com poucos usuários devido à capacidade do ambiente analisado. No entanto, os
resultados obtidos em relação à aceitabilidade térmica e da velocidade do ar, especificamente no inverno,
merecem destaque por oferecerem evidências da influência externa sobre as preferências térmicas internas.
Uma vez que o ambiente é naturalmente condicionado, as respostas dos usuários devem diferir das referentes
ao período do verão devido principalmente às maiores temperaturas e às maiores velocidades do ar. Dessa
forma, sugere-se que mais experimentos sejam desenvolvidos em outras estações do ano e com uma maior
quantidade de ocupantes, no intuito de: (1) complementar a avaliação de edificações ventiladas naturalmente
sob as abordagens estudadas; (2) ampliar a investigação acerca das ações dos ocupantes em relação a este
tipo de ambiente; e, (3) aprofundar o entendimento acerca das preferências por movimento do ar nas
edificações quando oriundo da ventilação natural – potencial recurso para conforto térmico no Brasil.
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RESUMO

Dentre os condicionantes que influenciam no pleno desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem
em salas de aula, o conforto ambiental é, sem dúvidas, um dos principais fatores que influenciam no
andamento das atividades dentro do ambiente escolar. Nesse sentido, o conforto térmico é um dos
parâmetros fundamentais para o bom desenvolvimento no ensino. O presente trabalho teve como objetivo
analisar condições de conforto térmico em salas de aula, tomando o Campus Arapiraca da Universidade
Federal de Alagoas como estudo de caso. A metodologia consistiu na análise qualitativa e quantitativa do
comportamento térmico de quatro salas de aula no Campus. A análise qualitativa foi realizada em duas
etapas: uma condizente com o estudo da insolação na envoltória da edificação a partir do estudo com a carta
solar, assim como análise da ventilação dentro dos ambientes, usando a rosa dos ventos da cidade e estudos
realizados na região. A análise quantitativa consistiu no monitoramento do comportamento térmico das salas
de aula com dataloggers instalados no centro geométrico do ambiente a 1,50m do piso, com registros de
dados horários, além de campanhas de registro das temperaturas superficiais das paredes, piso e forro com
termômetro infravermelho. A partir dos resultados obtidos concluiu-se que os ambientes estudados
apresentaram deficiências em termos de desempenho térmico/ambiental que repercutem de modo negativo
no processo de ensino-aprendizado. Portanto, devem ser buscadas alternativas para a melhoria das condições
térmicas desses ambientes para que a saúde e o conforto dos alunos e dos professores possam ser
preservados.
Palavras-chave: conforto térmico, universidade, análise climática.

ABSTRACT

Among the factors that influence the full development of teaching and learning process in classrooms,
environmental comfort is, undoubtedly, one of the main factors that influence the progress of activities
within the school environment. In this sense, thermal comfort is one of the fundamental parameters for good
development in teaching. The present work had as objective to analyze conditions of thermal comfort in
classrooms, taking the Campus Arapiraca of the Federal University of Alagoas as a case study. The
methodology consisted in the qualitative and quantitative analysis of the thermal behavior of four classrooms
in the Campus. The qualitative analysis was carried out in two stages: one in agreement with the study of the
insolation in the envelop of the building from the study with the solar chart, as well as analysis of the
ventilation inside the environments, using the winds rose of the city and studies carried out in the region. The
quantitative analysis consisted in the monitoring of the thermal behavior of classrooms with dataloggers
installed in the geometric center of the environment at 1.50m from the floor, with hourly data records, and
registration campaigns of the surface temperatures of the walls, floor and ceiling with infrared thermometer.
From the results obtained it was concluded that the studied environments presented deficiencies in terms of
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thermal/environmental performance that negatively affect the teaching-learning process. Therefore,
alternatives should be sought to improve the thermal conditions of these environments so that the health and
comfort of students and teachers can be preserved.
Key words: thermal comfort, university, climatic analysis.

1. INTRODUÇÃO
Dentre os condicionantes que influenciam no pleno desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem
em salas de aula, o conforto ambiental é, sem dúvidas, um dos principais fatores que influenciam no
andamento das atividades dentro do ambiente escolar. Nesse sentido, o conforto térmico é um dos
parâmetros fundamentais para o bom desenvolvimento no ensino. Segundo Graf e Tavares (2012), pode-se
afirmar que os ambientes construídos são pensados de forma à abrigarem pessoas, visando um ambiente
interno mais confortável que o externo. Essa proteção do espaço interno traz a busca do conforto ambiental.
O conforto térmico pode ser definido como a satisfação psicofisiológica de uma pessoa para com as
condições térmicas que o ambiente apresenta (NBR 15.220-3, 2003). Cada pessoa tem sensações diferentes e
que variam de acordo com o ambiente ou atividade, porém, existem fatores que influenciam nas percepções
individuais, como em suas sensações, que são os parâmetros pessoais, que englobam as vestimentas, o sexo,
o peso e a atividade exercida. O fator ambiental também é de grande importância e influi na percepção
individual, onde ele se relaciona a umidade, a temperatura e a velocidade do ar. Outro fator preponderante
para ser analisado em um ambiente e que serve de requisito para a definição de conforto térmico é o fato do
indivíduo precisar estar em neutralidade térmica, sua taxa de secreção não deve estar abaixo ou acima do
esperado e nem encontrar exposto a nenhum tipo de desconforto localizado.
Na década de 1990, estudos que tratam sobre a temática do conforto térmico no ambiente escolar
passaram a ser abordados no Brasil. Alguns dos estudos precursores na área foram os de Araújo (1996), que
fez uma análise dos ambientes escolares do litoral brasileiro; e os de Xavier (1999), que demonstrou as
condições ideais de conforto para escolas de Florianópolis, em Santa Catarina. Esses estudos mostraram
como o bom desempenho térmico dos ambientes de ensino influenciam diretamente na prática do ensino e
facilita no aprendizado escolar, bem como enfatizam a dissonância entre o clima regional e o processo de
dissonância entre o clima regional e o processo de planejamento das construções voltadas para os espaços
educativos.
Para Azevedo (2002), as exigências ambientais devem ser atingidas na contemplação da edificação,
sendo a ventilação, iluminação e acústica fatores essenciais a serem abordados, onde as dimensões,
posicionamentos das aberturas e tipologias das esquadrias propiciam a ventilação cruzada dentro das salas de
aula. Mostrando que realmente esses fatores são relevantes na elaboração dos projetos, já que esses
ambientes tem um grande número de ocupantes. Porém, atualmente o que pode ser visto na estrutura escolar
são ambientes deteriorados que muitas vezes comprometem a saúde, o psicológico e o conforto físico de seus
usuários, pois muitas vezes são elaborados visando principalmente a viabilidade econômica, utilizam mãode-obra não qualificada e tem prazos limitados para sua entrega, já as estruturas antigas enfrentam processos
de falta de conservação, apresentando patologias, desgaste dos materiais e infiltrações (AZEVEDO, 2002).
De acordo com Kowaltowski (2001), ambientes de estudo que apresentam desconforto causado por
altas ou baixas temperaturas, radiação através de superfícies aquecidas, alta umidade, aliada a temperaturas
excessivas ou por má ventilação, podem causar desinteresse e apatia da parte dos alunos. Desta forma,
ambiente de ensino é fator preponderante para o bom desenvolvimento cognitivo e dos processos que
envolvem a aprendizagem dos alunos, a estrutura física deve possibilitar o desenvolvimento e considerar
fatores importantes que permitam a motivação e o estimulo dentro dos ambientes (COLL at al, 1995). Ainda,
é possível observar que ambientes confinados, com má iluminação, e mal ventilados, causa sensação de
enclausuramento e desconforto (AZEVEDO, 2002).
Neste cenário, o presente trabalho corresponde a um recorte da monografia intitulada “Conforto
Térmico em Salas de Aula: Estudo de caso na UFAL campus Arapiraca”, na cidade de Arapiraca/AL
(VASCONCELOS, 2016).

2. OBJETIVO
O presente trabalho teve como objetivo geral apontar os problemas gerados pela falta de estratégias
climáticas e a má orientação da edificação.

3. MÉTODO
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3.1. Local estudado
O estudo foi realizado na Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca. Ela se situa no município de
Arapiraca, cidade do Agreste Alagoano, tem um clima semiárido, com umidade relativa em torno 77,8% e
temperatura média anual de 24,5°C.
A cidade localiza-se entre a latitude 9°75’25’’ Sul e longitude 36°60’11’’ Oeste. Sua área é de
aproximadamente 410 km², possui uma população aproximada de 215.000 habitantes e densidade
demográfica de 600,2 hab./km², segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2010). A Figura 1 mostra a implantação da cidade de Arapiraca na malha urbana no Estado de Alagoas.

Figura 1-Localização de Arapiraca em Alagoas da Universidade (SILVA, 2012).

3.2. Coleta de dados
Na primeira etapa foram selecionados dois blocos de salas de aula da Universidade (Figura 2). Assim, foram
monitoradas duas salas do bloco A (salas 02 e 07) e duas salas do bloco B (sala 21 e sala de Pranchetas). A
premissa para a escolha das salas foi por meio de uma pesquisa prévia com os alunos do Campus sobre quais
salas dos dois blocos possuíam maior desconforto térmico. Dessa forma, foram escolhidas as salas, duas
salas em cada bloco, localizadas em orientações distintas (uma a direita e outra à esquerda do corredor). A
Figura 3 mostra a planta dos blocos A e B, com identificação das salas escolhidas para a presente pesquisa.

Figura 2 – Localização dos blocos dentro da
da Universidade (VASCONCELOS, 2016).

Figura 3 – Planta baixa dos blocos A e B, com destaque para
as salas analisadas na pesquisa (VASCONCELOS, 2016).
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3.1.1. Caracterização do Campus
Os blocos são dispostos em tipologia de pavilhões nos quais as salas são locadas nas duas laterais e
separadas por um extenso corredor. A estrutura do prédio é em concreto armado com alvenaria de tijolos
furados (espessura de parede de 15cm), piso cerâmico, telhado de telha fibrocimento e forros de PVC na cor
branca. Nas paredes foram aplicadas reboco e textura pintada com duas cores: uma em tom pastel e outra
branca. As salas possuem janelas pivontantes nas dimensões de 1,07x1,97m e apresentam ventilação
mecânica por meio de ventiladores instalados na parede.
As Figuras 4 e 5 mostram que as salas são protegidas por um pequeno beiral de 0,70m, o qual permite
a entrada de radiação solar direta em algumas épocas do ano. Também é possível perceber que não existe
nenhum outro elemento que promova sombreamento das aberturas, nem mesmo vegetação arbórea que atue
como barreira para insolação direta.

Figura 4: Fachada latera do Bloco
A (VASCONCELOS, 2016).

Figura 5: Fachada lateral do Bloco
B (VASCONCELOS, 2016).

3.1.2. Registro do comportamento térmico do ar e da envoltória
Para uma boa representação do comportamento térmico nas salas de aula, foram feitas duas análises: uma
condizente com a insolação das fachadas e cobertura da edificação a partir do estudo com a carta solar, assim
como uma análise da ventilação dentro dos ambientes, usando a rosa dos ventos da cidade e estudos
realizados na região.
Também foram realizados os registros dos dados das temperaturas internas dos ambientes. Para a
coleta da temperatura e umidade relativa do ar foram usados quatro sensores dataloggers termo-higrométrico
da marca Onset, tipo HOBO, modelo UX100-003 (Figura 6) que ficaram locados no centro geométrico das
salas, a 1,50 metros do piso. O armazenamento foi iniciado no dia 03/03/2016 e término no dia 24/03/2016.
Porém, dos dados coletadas, foram analisados os quatro dias com o registro das maiores máximas da
temperatura do ar. Os valores obtidos foram transferidos para o computador por meio do programa
HOBOware (Software for HOBO U-Series Data Loggers & Devices), versão 3.7.12, para Windows. Os
dados coletados foram tabulados no software Excel.
As medições das temperaturas das superfícies foram realizadas com o termômetro infravermelho do
modelo MT-350 (Figura 7), da marca Minipa, que permite a análise da temperatura sem o contato direto com
a superfície. Foi medida as temperaturas do teto, parede e piso de cada sala de aula. As medições ocorreram
em três horários: 10h, 12h e 15h, do dia 21 de março de 2016. Os dados foram anotados em uma planilha e
em seguida tabulados no Software Excel.
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Figura 6 – Medidores do tipo HOBO.

Figura 7 – Termômetro infravermelho, modelo MT-350.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Os resultados alcançados na pesquisa serão exibidos a seguir. Os valores obtidos são referentes aos dias
monitoramento dos aparelhos, ou seja, período que vai do dia 03/03/2016 a 26/03/2016.

4.1. Análise da insolação nas fachadas das salas.
A Figura 8 mostra o período de incidência da radiação solar nas paredes externas das salas de aula 02 do
blcoco A e 21 do bloco B, as quais possuem apenas uma parede voltada para o exterior. Como as fachadas
possuem uma proteção insuficiente, como visto nas Figuras 4 e 5, feitas através de um beiral de 0,70m, que
não é suficiente para barrar a insolação, logo, pode ser observado que durante o dia existe a penetração solar
direta dentro das salas, contribuindo para o desconforto térmico nestes ambientes.

Figura 8: Análise solar em planta da sala 02, do bloco A, e da sala 21, do bloco B.

Como visto na imagem acima (Figura 8), de acordo com a tragetória solar, também existe insolação
direta nas salas 07 do bloco A e sala de Pranchetas do bloco B (Figura 9). Porém elas apresentam um
diferencial, ambas possuem duas paredes que recebem insolação direta, ou seja, sua área de exposição a
radiação é maior, consequentemente aumentando a temperatura interna do interior da sala de aula.
Importante destacar que os blocos possuem a mesma orientação, permitindo a análise em conjunto das quatro
salas de aula.
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Figura 9: Análise solar em planta das salas 7A e sala de Pranchetas B.

Deste modo, foi possível comprovar que os quatro ambientes estudados apresentam condições
insuficientes e não atendem as necessidades de conforto dos seus usuários. Portanto, a consequência desse
estado de desconforto associado ao excesso de calor dificulta a concentração, causa inquietação e afeta o
desempenho dos alunos.
Dessa forma, conclui-se que ambientes com temperaturas elevadas são alguns dos requisitos que
proporcionam o desconforto térmico local e contribuem de alguma forma para interferir no desenvolvimento
intelectual, podendo até mesmo vir a causar um stress térmico. Logo, o coeficiente de aproveitamento dos
estudantes poderia ser mais alto se o ambiente construído apresentasse condições para o rendimento das
atividades acadêmicas.

4.1.1. Insolação ao longo do ano
Também foi realizada análise da carta solar referente em três períodos do ano: solstício de verão (22 de
dezembro), solstício de inverno (22 de junho) e equinócio de outono/primavera (21 de março e 21 de
setembro). A Tabela 1 mostra como se dá a insolação nas fachadas ao longo do ano.
Tabela 1: Quadro-síntese do período de exposição à radiação solar nas quatro salas de aula analisadas.
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4.2 Fluxo de ar no interior das salas
A Figura 10 mostra os estudos realizados por Nunes (2015), na cidade de Arapiraca, neles, é possível
perceber que a ventilação predominante da cidade é Leste (E) e Sudeste (SE), sendo a Leste a mais frequente
durante o período de outono a abril e Sudeste de maio a setembro.

Figura 10: Diagrama de regime dos ventos horários na cidade de Arapiraca-AL (NUNES, 2015).

De acordo com a análise do gráfico que corresponde a ventilação da cidade e a observação realizada
das salas estudadas, foi possível observar como se dá a ventilação na sala 07 e 21 da universidade (Figura
11). Desta forma as salas voltadas para as regiões de predominância dos ventos apresentam um melhor
desemprenho interno, enquanto, nas demais a ventilação natural é prejudicada.

Figura 11: Ventilação nas salas de aula (VASCONCELOS, 2016).

4.3 Análise quantitativa
A análise quantitativa referiu-se ao monitoramento das temperturas superficiais das paredes, piso e forro das
salas de aula estudadas, além do valor da temperatura do ar no interior dos ambientes registrada a 1,50m do
solo (altura do usuário).

4.3.1 Temperatura nas salas
Através da coleta de dados realizada com o aparelho infravermelho foi possível perceber que as temperaturas
da sala 07 são menores quando comparadas com as de Pranchetas, principalmente as advindas do teto,
chegando a 35°C às 12h. O bom desempenho da sala 07 é atribuído a sua orientação, como ela possui
aberturas voltadas para o Sudeste, há sempre uma renovação constante de ar dentro do ambiente. Quando as
temperaturas internas são comparadas com as do ar, também foi visto que apenas a sala de Pranchetas
apresenta temperaturas superficiais superiores as temperaturas do ar. A Tabela 2 especifica as temperaturas
de piso, forro e paredes voltadas à norte, sul, leste e oeste, além das temperaturas internas e do ar.

688

7

Tabela 2: Valores das temperaturas superficiais (ºC) e do ar (ºC) das salas de aula monitoradas registrada às 10h, 12h e 15h,
no dia 21 de março de 2016.

Com a análise foi possível entender como se dá o comportamento das envoltórias das salas, pois até
então, acreditava-se que as altas medidas do interior da sala eram ocasionadas principalmente pela radiação
direta em suas fachadas sem proteção, porém, com os resultados obtidos foi possível perceber que o teto tem
grande influência no desconforto interno das salas.

4.3.2 Comportamento diário da temperatura do ar
Foram analisadas as temperaturas coletadas com o HOBO dos quatro dias que apresentaram as maiores
temperaturas do ar: 11, 13, 20 e 21 de março, e comparadas as temperaturas obtidas pelo Instituto Nacional
de Meteorologia (INMET) no mesmo dia da análise. As Figuras 12, 13, 14 e 15 demostram a análise desses
dados obtidos.

Figura 12: Análise nos dias 11, 13, 20 e 21 de março.

Figura 13: Análise nos dias 11, 13, 20 e 21 de março.

Figura 14: Análise nos dias 11, 13, 20 e 21 de março.

Figura 15 : Análise nos dias 11, 13, 20 e 21 de março.
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A sala de Pranchetas no horário da manhã apresenta temperaturas mais amenas, pois não tem
insolação direta, com o passar das horas existe um aumento progressivo das temperaturas chegando a 35,0°C
às 15h, outro agravante para a sala é o fato de suas dimensões serem superiores as demais fazendo com que
os ventiladores não consigam ventilar toda área da sala.
A sala 02, assim como a de pranchetas enfrenta os mesmos problemas pois novas construções foram
edificadas em sua lateral barrando a ventilação natural e como a sua vizinha, apresenta as maiores
temperaturas no período da tarde, quando, sua fachada fica exposta a insolação direta. Às 15h ela também
apresentou a maior temperatura (33,7°C), os índices não são tão elevados quanto os da sala de Pranchetas
devido ao fato de suas dimensões serem menores. Em ambas as salas pode ser percebido que a dimensão dos
beirais é insuficiente para impedir a insolação.
Na sala de aula 21 observa-se menores temperaturas quando comparadas com as de Pranchetas e 02,
esse fato é ocasionado por sua localização, a sala 21 possui mais ventilação que as outras, suas janelas estão
voltadas para o sudeste, que apresenta a maior predominância de ventilação na cidade, porém, a sala não
apresenta um melhor desempenho por conta que grande parte da ventilação é barrada devido seu bloco
vizinho (bloco A), sala apresenta a maior máxima às 14h, cerca de 32,2°C.
A sala 07 foi onde se observou o melhor desempenho e ele é atribuídos ao fato de sua localização,
ela se situa em uma área privilegiada, sua abertura está voltada pera o Sudeste e quase não existe barreiras
que impeçam a ventilação. Na lateral da sala também existem vegetações que impedem a insolação direta na
sala. No ambiente a maior temperatura foi alcançada às 14h, cerca de 32,4°C.

5. CONCLUSÕES
A partir dos dados técnicos obtidos nesta pesquisa conclui-se que o espaço estudado apresentou deficiências
em termos de desempenho térmico/ambiental onde repercutem de modo negativo no processo de ensinoaprendizado. Por meio do estudo foi visto que existe uma relação direta com a localização das salas de aula e
com as temperaturas observadas nos ambientes, ou seja, a sala de Pranchetas e sala 02 que se localizam de
forma a não receber uma ventilação direta, apresentaram altas temperaturas internas. A sala 21, por se
localizar de forma a receber uma melhor captação dos ventos obteve melhores resultados, porém a ventilação
é prejudicada por conta da localização do bloco, pois o bloco A causa uma barreira que impede o fluxo
direto. Já a sala 07 que possui aberturas voltadas para o sudeste e que não oferece barreiras externas,
apresenta um melhor desempenho térmico.
Outro problema encontrado, foi o fato de que as temperaturas internas são superiores as externas em
grande parte do dia, deste modo se percebe o quão ineficaz é a estrutura do campus, pois um ambiente deve
acima de tudo possibilitar meios para que seu interior seja mais confortável que seu exterior.
Constata-se assim que as condições térmicas que os alunos e professores estão submetidos diariamente
podem comprometer o aprendizado no que interfere no seu desenvolvimento intelectual, onde, deve-se
buscar alternativas para a melhoria das condições térmicas desses ambientes, para que a saúde e o conforto
dos alunos e dos professores possam ser preservados, e assim alcançar um dos objetivos principais dos
ambientes de ensino e aprendizagem.
Com a elaboração do trabalho também foi sentida a carência de maiores análises acerca da
universidade, pois muitos alunos passam grande parte de seus dias na mesma e consequentemente necessitam
de um ambiente favorável, assim como da investigação e aplicação de estratégias que auxiliem na promoção
de uma temperatura interna que seja propicia para a prática do ensino.
Assim, a avaliação desta edificação mostrou que, do ponto de vista do conforto térmico, os blocos
poderiam seguir uma disposição diferente em relação à implantação, desta forma se obtendo um desempenho
térmico bem melhor. Uma medida possível e sustentável para amenizar esse desconforto térmico seria a
colocação de elementos de proteção solar (brises), que são estruturas feitas de materiais menos condutores de
calor que reduzem a radiação que incide sobre o ambiente, e ainda possibilita o maior controle da ventilação
e da luz que incide no ambiente. Outra medida sugerida, porém, não sustentável seria a colocação de
aparelhos de ar condicionado. Portanto, essas são algumas das soluções viáveis a serem adotadas para tornar
o ambiente confortável.
A investigação ainda aponta a importância do olhar crítico e contínuo para o ambiente construído e as
avaliações apontam as direções das intervenções necessárias e possíveis para a criação de um ambiente
escolar confortável e agradável para todos os seus usuários. Portanto, considera-se importante que pesquisas
nesta área sejam incentivadas e sirva como direcionamento para pesquisas futuras na área ampliando o objeto
de estudo.
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O desenvolvimento do presente estudo possibilitou ampliar a análise dos condicionantes térmicos e os
resultados aqui apresentados devem servir de base para trabalhos futuros e com isso servir como melhorias
nas instalações do campus buscando qualidade de vida para seus usuários.
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RESUMO

Um ambiente confortável pode ser definido como um ambiente no qual o indivíduo pode realizar as tarefas
as quais foi designado sem um esforço fisiológico para a regulação térmica do seu corpo. Deve-se levar em
consideração que as sensações térmicas variam de pessoa para pessoa. Tem–se como princípio que as
condições ambientais de conforto térmico propiciam bem-estar ao maior número de pessoas. Sendo assim,
esta pesquisa de iniciação científica visa identificar e avaliar as condições que provocam o desconforto pela
sensação de calor no ambiente de uma cozinha de um hospital localizado em Alta Floresta no estado do Mato
Grosso, além de propor soluções de baixo custo e implementação rápida. Levando em consideração que a
região onde os dados foram coletados possui clima é predominantemente quente, somado ao agravante da
geração de calor pelas atividades e pelos equipamentos envolvidos nos processos, bem como pelas
características construtivas do ambiente. Os dados foram coletados através de medições realizadas nos locais
de cocção e preparação dos alimentos e mostraram que a temperatura do ar no ambiente interno é muito
superior à do ar no exterior. Com isso, verificou-se que para esse ambiente se tornar adequado termicamente,
é necessária a utilização de estratégias de ventilação natural através de aberturas nas paredes voltadas
diretamente ao exterior, para aumentar o volume de renovação de ar no ambiente. Além disso, se faz
necessária a instalação de no mínimo dois exaustores para retirar o ar quente do ambiente e
consequentemente reduzir a temperatura.
Palavras-chave: conforto térmico, stress térmico, cozinha industrial.

ABSTRACT

A comfortable environment can be defined as an environment in which the person can perform the tasks that
have been assigned without a physiological effort for the thermal regulation of his body. It should be taken
into consideration that the thermal sensations vary from person to person. It is assumed that the
environmental conditions of thermal comfort provide well-being to the greatest number of people. Thus, this
scientific initiation research aims to identify and evaluate the conditions that cause discomfort due to the
sensation of heat in the kitchen environment of a hospital located in Alta Floresta in the state of Mato
Grosso, besides proposing solutions of low cost and rapid implementation. Taking into account that the
region where the data were collected has a predominantly warm climate, added to the aggravating of the heat
generation by the activities and the equipment involved in the processes, as well as the constructive
characteristics of the environment. The data were collected through measurements made at the cooking and
food preparation sites and showed that the indoor air temperature is higher than the outdoor air temperature.
Thus, it has been verified that for this environment to become thermally acceptable, it is necessary to use
natural ventilation strategies through openings in the walls directly to the exterior, to increase the volume of
air renovation in the space. In addition, it is necessary to install at least two exhaust fan to remove the hot air
from the environment and consequently reduce the temperature.
Keywords: thermal comfort, thermal stress, industrial kitchen.
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1. INTRODUÇÃO
As edificações devem ser projetadas para atender a necessidade de conforto do ser humano, pois seu
organismo quando em estado de conforto térmico funciona melhor do que quando submetido ao estresse,
inclusive o térmico.
O organismo humano produz calor de acordo com a atividade desenvolvida, e por esse motivo quando
um ambiente é projetado deve ser levada em consideração a finalidade a qual se destina a edificação, pois as
exigências humanas de conforto térmico estão relacionadas com o funcionamento de seu organismo e de
forma pessoal as variáveis de maior influência são as vestimentas utilizadas e a atividade realizada.
(FROTA; SCHIFER, 2001)
Para que sua temperatura se mantenha próximo a 37ºC, o organismo tem a necessidade de liberar
calor, se o corpo humano está em um ambiente onde seja necessário maior esforço para atingir esse
equilíbrio, ocorrerá então o desconforto ou estresse térmico. Isso acarretará queda do ritmo de trabalho e em
algumas situações pode acontecer a perda total da capacidade para realização da tarefa e até mesmo causar
dano à saúde do trabalhador.
Essa necessidade de conforto térmico deve ser atendida dentro das edificações independente das
condições climáticas externas, é indispensável avaliar a carga térmica que determinada edificação receberá
em diferentes horários e estações do ano, pois a temperatura, a umidade, a velocidade do ar e a radiação solar
incidente sobre o ambiente construído devem ser consideradas como as principais variáveis de influência
relacionadas ao conforto térmico do local.
Alguns métodos podem ser estudados e aplicados para beneficiar o conforto térmico como, por
exemplo, o controle de radiação solar, onde se estuda a Geometria da Insolação e através da mesma é
possível determinar a orientação das aberturas e o sombreamento adequado para o local. Outro método que
pode ser utilizado é a climatização, tanto natural quanto artificial ou a combinação das duas.
Quando se conhece as exigências humanas de conforto térmico, o clima da região e as características
térmicas dos materiais construtivos pode-se então conseguir adequar um ambiente para que este atenda às
necessidades de conforto térmico.
Uma edificação com características que proporcione conforto térmico não terá, necessariamente, um
custo maior de construção, ao contrário a utilização e manutenção da edificação resultarão em custos
menores do que edificações que necessitam de ventilação e refrigeração artificial para sua manutenção. Além
disso, propiciará condições internas agradáveis aos ocupantes. Estratégias como proteção solar, ventilação
natural e mudanças no comportamento dos usuários podem trazer resultados mais rápidos e duradouros
(LAMBERTS et al, 2010).
No entanto vale ressaltar que as estratégias de projeto para a utilização de ventilação natural requerem
tipos diferentes de informações de conforto térmico em comparação com os produzidos para edifícios que
utilizam ar condicionado (OSELAND; HUMPHREYS, 1993)

2. OBJETIVO
O objetivo geral da pesquisa foi identificar e avaliar as condições que provocam o desconforto pela sensação
de calor no ambiente de uma cozinha de um hospital localizado em Alta Floresta no estado do Mato Grosso e
propor alternativas de baixo custo para solucionar esse problema, devido à restrição dos recursos disponíveis,
tendo em vista ser um hospital público.

3. MÉTODO
O método utilizado nessa pesquisa foi realizar uma revisão bibliográfica referente ao tema, levantar as
normas e regulamentações que se aplicam a cozinhas profissionais e realizar medições das condições
térmicas do ambiente avaliado.

3.1. Contextualização
O stress térmico causado por temperatura elevada afeta o organismo humano e altera seu funcionamento,
pois quando o indivíduo sente calor, realiza um maior o esforço fisiológico para regulação térmica do corpo,
o que vai representa uma sobrecarga. Com isso, acarretará em uma queda na produtividade do trabalho, e em
alguns casos pode causar perda total de capacidade para realização da atividade laboral e/ou problemas de
saúde. (FROTA; SCHIFFER, 2001)
Além disso, podem existir situações adversas em que a troca de energia calorífica constitui um risco
para a saúde da pessoa, pois mesmo levando em conta os mecanismos de termo regulação do organismo, o
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corpo não consegue manter a temperatura interna constante e adequada. Nestas situações pode-se falar de
stress térmico, por calor ou frio. As consequências mais comuns são: desidratação; erupção da pele;
câimbras; fadiga física; distúrbios psiconeuróticos; problemas cardiocirculatórios, entre outros.
Os limites de tolerância para exposição ao calor estão estabelecidos na Legislação do Ministério do
Trabalho e Emprego, NR 15 Anexo 3, esse limite quando ultrapassado, classifica a atividade como insalubre.
O calor do ambiente é quantificado através do equipamento Termômetro de Globo que tem a capacidade de
medir a temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido, e a temperatura de globo, onde os cálculos
são realizados através do método IBUTG - Índice de Bulbo Úmido e Termômetro Globo, esses cálculos
podem ser utilizados para controle do agente calor nos ambientes laborais, com o objetivo de proteger a
integridade do trabalhador.
A cozinha, principal objeto de estudo, se caracteriza por uma área de 23m² (ver figura 1), com
estrutura de concreto e alvenaria de tijolos de barro de seis furos rebocados, pintura das paredes e no teto de
cor branca e pintura exterior em verde e branca, piso de granito, teto em laje coberta com telha de barro. Nele
encontramos os seguintes equipamentos um fogão industrial de quatro chamas, um fogão industrial de duas
chamas, duas mesas de mármore, uma bancada de inox, uma bancada de inox com duas cubas. (ver figura 2 e
3)

Figura 1 – Planta Baixa do Bloco onde localiza-se a cozinha.

Figura 2 e 3 – Imagem da parte interna da cozinha, onde pode-se observar o posicionamento do fogão, da bancada
de preparação dos alimentos, as aberturas para a ventilação e o exaustor.

Os fogões ficam ligados por um período de aproximadamente 8 horas ininterruptas. A partir das 06
horas da manhã começa a preparação do café da manhã, almoço, e lanche da tarde para aproximadamente
duzentas pessoas, podendo ser mais ou menos, dependendo do número de pacientes atendidos e internados
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no dia. Às 14 horas o ambiente é higienizado, o período de repouso dos colaboradores é de uma hora, às 16
horas começa a preparação do jantar dos pacientes, às 18 horas encerra o primeiro turno de trabalho.
Atualmente o setor conta com um quadro de 19 profissionais que se revezam em plantões de 12 horas
de trabalho por 36 de descanso. No ano de 2015, 12 desses profissionais estiveram afastados do trabalho por
motivo de doença, podendo estar relacionados com a condição térmica do ambiente que trabalham.
O setor produz mensalmente aproximadamente 3.695 cafés da manhã, 1.247 colação, 3.695 almoço,
3.614 lanche da tarde, 2.604 jantar, 2.604 ceia, somando um total de 17.459 refeições, sendo ainda este um
total subestimado, segundo a responsável técnica pelo setor de nutrição e dietética do Hospital Regional de
Alta Floresta Albert Sabin.

Figura 4 – Fachada externa da cozinha.

Figura 5 – Corredor adjacente à cozinha.

O ambiente estudado trata-se de uma edificação construída que não levou em consideração as
condições climática da região, questões de conforto térmico por recursos naturais ou combinação de naturais
e artificiais. O espaço onde se encontra instalada a cozinha não foi construído para essa finalidade, mas
devido à necessidade que se tinha foi preciso ocupar o local por período provisório, porém indeterminado.
Devido ao fato de a edificação ter sido construída para outro tipo de ocupação, ela não possui características
que permitam tornar o ambiente confortável termicamente, a não ser por meio de recursos artificiais, o que
geraria um aumento de custo significativo para sua manutenção. (ver figura 4 e 5)
O ambiente não conta com aberturas que favoreça a ventilação natural para renovação de ar ou mesmo
para facilitar exaustão, não conta com área de sombreamento para facilitar resfriamento das paredes de modo
que favoreça condições de conforto térmico do ambiente. “A ventilação proporciona a renovação do ar do
ambiente, sendo de grande importância para a higiene em geral e para o conforto térmico de verão em
regiões de clima temperado e de clima quente e úmido.” (FROTA E SCHIFFER, 2001, p. 124).
O objetivo do estudo do ambiente está voltado à busca de uma solução de baixo impacto financeiro,
mas eficiente e que atenda a necessidade de conforto dos trabalhadores, pois além do ambiente ser
desconfortável termicamente por si só ainda deve-se levar em consideração: os equipamentos envolvidos no
processo que são fontes geradoras de calor e as atividades desenvolvidas.
Um fator que será levado em consideração e estudado será o meio de ventilação natural por ser
eficiente e de baixo custo, podendo também ser combinado com meios de ventilação artificial.
Segundo Frota e Schiffer (2001, p. 124), tem-se por ventilação natural o deslocamento de ar dentro do
edifício, onde as aberturas funcionam, umas com entrada e outras como saída. Sendo que, o fluxo vai
depender de elementos como: incidência do vento, obstruções internas e externas, a diferença de pressão,
tipos e orientação das aberturas, dentre outros.
Quando ocorre renovação do ar dos ambientes o calor é dissipado e os vapores se desconcentram,
porém para uso desse tipo de ventilação deve-se estudar a ocupação da edificação, equipamentos, quanto de
radiação solar é recebido na edificação, pois isso pode ocasionar, nos ambientes internos, temperaturas
superiores às do ar externo. Outro fator que se deve levar em consideração serão os tipos de filtros utilizados
para esse tipo de ventilação, por ser um ambiente de manipulação e cocção de alimentos exigem-se certos
cuidados em relação à contaminação.
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3.2. Legislação
De acordo com as normas vigentes no Brasil, uma cozinha profissional deve obedecer algumas exigências
em relação aos equipamentos e também estrutura física do prédio.
A Lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977 na Seção VIII, possui três artigos específicos sobre
Conforto Térmico e seu estabelecimento nos ambientes de trabalho. A mesma, na Seção XIII, estabelece o
adicional de insalubridade quando os limites de tolerância forem ultrapassados.
Sobre Conforto Térmico a Seção VIII estabelece que “os locais de trabalho deverão ter ventilação
natural, compatível com o serviço realizado”, e “a ventilação artificial será obrigatória sempre que a natural
não preencha as condições de conforto térmico”. Além disso, “se as condições de ambiente se tornarem
desconfortáveis, em virtude de instalações geradoras de frio ou calor, será obrigatório o uso de vestimenta
adequada para o trabalho em tais condições ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento térmico ou
recursos similares, de forma que os empregados fiquem protegidos contra radiação térmicas”.
O artigo 178 da mesma lei dispõe que “as condições de conforto térmico dos locais de trabalho devem
ser mantidas dentro dos limites fixados pelo Ministério do Trabalho” e considera que “serão consideradas
atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponha os seus empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos”.
Visando a eliminação ou neutralização da insalubridade dispõe que isso será possível “com a adoção
de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância” e “com a utilização de
equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a
limites de tolerância”.

3.3. NBR 14518 Sistemas de Ventilação para Cozinhas Profissionais
A NBR 14518 trata sobre sistema de ventilação para cozinhas profissionais, e estabelece alguns requisitos
que devem ser atendidos para bom desempenho nas atividades realizadas nesse tipo de ambiente. O Objetivo
desta norma é estabelecer os princípios gerais para projeto, instalação, operação e manutenção de sistemas de
ventilação para cozinhas profissionais, com ênfase na segurança contra incêndio e no controle ambiental.
Ela se aplica também a reformas e ampliações de cozinhas profissionais existentes, inclusive as
montadas em instalações provisórias ou móveis (caminhões, ônibus, trailers, pavilhões, barracas, quiosques
ou em qualquer lugar coberto).
Os equipamentos, tais como fogões, fritadeiras, chapas, caldeirões, fornos, máquinas de lavar louças,
etc., são fontes de emissão de calor, vapores com ou sem gordura e/ou materiais particulados, que devem ser
captados localmente, de forma contínua, enquanto perdurar a sua geração.
Para atender às necessidades de remoção das emissões e à consequente renovação de ar destes
ambientes, deve haver um sistema de ventilação composto por captores, rede de dutos e acessórios,
ventiladores, dispositivos e equipamentos para tratamento do ar exaurido, elementos de prevenção e proteção
contra incêndio, compensação do ar exaurido.
3.3.1 Rede de dutos e acessórios
A velocidade mínima nos dutos de exaustão deve ser de 7,5 m/s. A velocidade máxima deve ser estabelecida,
considerando-se parâmetros de níveis de ruído, limitações de espaço e conservação de energia. A rede de
dutos de exaustão deve ser projetada minimizando o seu desenvolvimento em direção ao ponto de descarga,
reduzindo o seu percurso no interior da edificação. O sistema de exaustão deve dispor de descarga para fora
da edificação, através de um duto terminal que extravasa cobertura ou uma parede externa. Os dutos
terminais em telhado devem ser verticais, descarregando o ar diretamente para cima, sendo observada a
distância mínima de 1,0 m acima da superfície do telhado.
3.3.2 Ventiladores
Os ventiladores devem atender aos requisitos operacionais do sistema de ventilação na condição real da
instalação. Os sistemas de exaustão de cozinhas profissionais devem ser independentes de qualquer outro
tipo de sistema de ventilação. Toda cozinha profissional deve ter um sistema de exaustão exclusivo. Deve-se
ainda observar a necessidade de atender às indicações, referentes à temperatura interna na cozinha e níveis de
ruído interno e externo, em conformidade com as legislações existentes.
3.3.3 Captores

696

5

O formato e o posicionamento dos captores devem ser o mais envolvente e próximo do foco das fontes
de emissão, de maneira a minimizar as vazões processadas.

3.4. NR 15 Atividades e Operações Insalubres
Uma atividade ou operação é considerada insalubre em relação à exposição ao calor quando se desenvolve
acima do limite de tolerância desta norma. O Limite de Tolerância é a concentração ou intensidade máxima
ou mínima, relacionada à natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do
trabalhador, durante a sua vida laboral, quando esse limite é ultrapassado se faz necessário a eliminação ou
neutralização do risco, seja através de medidas para conservar o ambiente dentro dos limites de tolerância,
seja com utilização de equipamento de proteção individual.

3.5. Medições
O período englobado nesse estudo corresponde aos meses de março, maio e junho de 2016, os resultados
utilizados são uma amostragem das medições realizadas em dias alternados, no período compreendido entre
às 07h00min. e 17h00min., a primeira medição foi realizada no dia 01 de março de 2016, utilizando
Termômetro de Globo, das 08h00min. às 15h00min. Nos dias 24/05/16, 03/06 e 06/06 de 2016 foi utilizado
um Termo Anemômetro Digital Portátil TAD-800 da marca INSTRUTERM1 para verificar temperatura e
velocidade do ar no ambiente interno e externo (ver figura 06).
Foram selecionados 5 pontos de medição sendo eles um localizado próximo a área de cocção de
alimentos, um localizado na área de pré-preparo dos alimentos, outro no refeitório, no corredor interno e um
no lado externo da edificação em uma área sombreada. (ver figura 07)

Figura 6 – Termo Anemômetro Digital Portátil TAD-800 da marca INSTRUTERM utilizado para as medições.

Figura 7 – Pontos onde foram realizadas as medições.

1

Cedido pela SECITEC – Escola Técnica de Ensino Profissionalizante de Alta Floresta.
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4. RESULTADOS
4.1 Condições externas
Os dias em que foram coletados os dados o clima se apresentou chuvoso, outros dias nublados e com
temperaturas consideradas amenas para a região, as temperaturas dos dias variaram, no período da manhã
com mínima de 25ºC e máxima de 29ºC, no período da tarde mínima de 31ºC e máxima de 34ºC, medição
com carga solar registrou máxima de 37ºC. Nos dias nublados os termômetros marcaram a máxima em 34ºC.
O vento nesses dias eram constantes, a velocidade do ar variou entre 1,06 e 3,60 m/s.

4.2 Condições internas
O ambiente interno apresentou temperaturas elevadas, ultrapassando temperaturas externas e limite de
tolerância estabelecido no quadro nº 3 do anexo 3 da NR 15. Atingiu temperaturas com diferença de
aproximadamente 10ºC acima do ambiente externo, ainda deve se levar em consideração a atividade
desenvolvida nesse ambiente.

4.2.1 Termômetro de Globo
Os dados foram coletados e calculados por IBUTG, indicando que as condições térmicas do ambiente não
estão dentro dos limites de tolerância estabelecidos em normas para a atividade que é desenvolvida.
O quadro nº 3 do anexo 3 da NR 15, estabelece para a taxa de metabolismo M=220Kcal/h (trabalho
em pé, trabalho moderado em máquinas ou bancada, com alguma movimentação), o que caracteriza a
atividade como Moderada, sendo o máximo de IBUTG permitido para essa atividade em regime de trabalho
contínuo de até 31,10ºC, o cálculo mostra que a temperatura chega 41,64ºC, caracterizando assim a atividade
como Insalubre. (ver tabela 01)
Tabela 1 – Dados para o cálculo de IBUTG.

ÁREA/LOCAL
Sala de corte
Cocção de alimentos
Pré Preparo
Corredor

TG
35,6
41,2
27,3
28,8

TBS
32,7
40,5
26,4
26,5

TBN
32,1
40,4
27,8
29,5

IBUTG
33,15
40,64
27,65
29,30

Onde:
TG é a temperatura medida no Termômetro de Globo em graus Celsius (°C);
TBS é a temperatura no termômetro de bulbo seco;
TBN é a temperatura no termômetro de bulbo Natural.

4.2.2 Termo Anemômetro
Os dados coletados durante os três dias apresentaram condições climáticas consideradas de conforto térmico
no ambiente externo, as temperaturas registradas por dados fornecidos por estação meteorológica localizada
no aeroporto da cidade marcavam 25°C e não ultrapassaram 29ºC nas manhãs de obtenção de dados para a
pesquisa, porém no ambiente de trabalho o termo anemômetro registrou, no ambiente interno, temperaturas
acima das do ambiente externo e acima do limite de tolerância para exposição ao calor.
Devido à rotina de cocção dos alimentos, foi possível verificar que a temperatura mais alta foi
registrada por volta das 9 horas da manhã. No momento em que as atividades do ambiente eram de
preparação de alimentos, o equipamento chegou a medir 37,7º C, no ambiente externo a temperatura atingia
28º C (ver figura 08), sendo ainda verificada uma temperatura que chegou a 47,1ºC interno, enquanto o
externo marcava 33,3ºC (ver figura 10).
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Figura 8 –Dados coletados com o Termo Anemômetro em 24 de maio de 2016 das 07h30h às 17h00min temperatura na cidade 25ºC.

Figura 9–Dados coletados com o Termo Anemômetro em 3 de junho de 2016 das 07h30h às 15h00min temperatura na cidade 25ºC.

Figura 10 –Dados coletados com o Termo Anemômetro em 6 de junho de 2016 das 07h30h às 11h30min.
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No ambiente interno não foi possível coletar dados de velocidade do ar, devido ao fato que não circula
ar dentro da edificação, por algumas vezes no corredor interno passava corrente de ar, mas não com força
suficiente para adentrar o ambiente de cocção de alimentos e ventilar o mesmo.
Com a utilização do exaustor instalado no ambiente não houve queda na temperatura do ambiente, e
gerou um incomodo com um ruído de 80 dB, sem a utilização do exaustor a ruído diminui para 72 dB.
Com a utilização do ventilador instalado para ajudar na circulação de ar, chegou se a temperatura de
40,2°C devido ao fato de que o ventilador somente faz descer e circular a massa de ar quente que não
consegue ser retirada pelo exaustor instalado.

5. CONCLUSÕES
Os dados coletados apontam para um ambiente insalubre que não atende aos requisitos mínimos de conforto
térmico, pois a falta de ventilação prejudica a renovação do ar, e a remoção da carga térmica gerada
internamente, fazendo com que o ambiente se mantenha acima do limite de tolerância por todo o período de
funcionamento do setor. Vale ressaltar que a atividade quando próxima ou acima do limite de tolerância
causa prejuízos a saúde do trabalhador que podem ao longo do tempo tornar-se irreversíveis, podendo ainda
prejudicar queda do ritmo de trabalho afetando a produção do setor.
Com isso, tendo sido levantadas todas as características do local, e após a comprovação, através das
medições de temperatura, foi proposto à direção do hospital a instalação imediata de exaustores para retirada
de ar quente do ambiente e além de aberturas em lugares estratégicos na edificação visando favorecer a
renovação de ar e reduzir a temperatura. Serão realizados cálculos de carga térmica para identificar as
potencialidades das soluções sugeridas e só então serão feitas intervenções no local, para então tornar a
cozinha um ambiente confortável dentro do que estabelecem as normas.
Dessa forma, a pesquisa atingiu o seu primeiro objetivo que era identificar e avaliar as condições que
provocam o desconforto pela sensação de calor no ambiente de uma cozinha de um hospital localizado em
Alta Floresta no estado do Mato Grosso e propor alternativas de baixo custo para solucionar esse problema.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é refletir sobre a abordagem dada ao conforto térmico no ensino de projeto do curso
diurno de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da
Bahia. A reflexão será feita a partir da comparação dos resultados de uma enquete realizada entre os
professores das disciplinas de projeto arquitetônico dos três primeiros anos de curso da referida Instituição,
sobre a abordagem de diversos aspectos relacionados ao conforto ambiental, com a observação da exposição
anual dos trabalhos dos alunos dessas disciplinas. Os resultados da enquete mostram que a visão dos
professores sobre a abordagem de conforto térmico dada por eles próprios no ensino de projeto é bastante
positiva. No entanto, de um modo geral, os trabalhos finais expostos dos alunos não confirmam esse
resultado, principalmente aqueles produzidos pelos alunos a partir do segundo ano do curso. As abordagens
mostram-se deficientes, seja pela omissão ou por equívocos nas proposições projetuais que interferem
diretamente no desempenho térmico dessas edificações. Apontam, assim, a sua inadequação ao clima para o
qual estão sendo projetadas. Este quadro merece ser evidenciado e discutido, uma vez que as disciplinas da
prática projetual são as instâncias mais influenciadoras na formação do arquiteto, e é na elaboração do
projeto arquitetônico onde estão as principais soluções que definem a eficiência energética das edificações.
Palavras-chave: conforto térmico, ensino, projeto arquitetônico.

ABSTRACT

The objective of this article is to reflect on the approach given to thermal comfort in the design teaching of
the graduation course in Architecture and Urbanism of the Faculty of Architecture of the Federal University
of Bahia. The reflection will be made on the basis of a comparison of the results of a survey carried out
among the teachers of the disciplines on architectural design of the first three years in that institution, on the
approach to various aspects related to environmental comfort, with the observation of the annual exhibition
of the Students' work. The survey’s results show that teachers' views on the thermal comfort approach they
give themselves in project teaching is quite positive. However, in general, students' final papers do not
confirm this result, especially those produced by students from the second year of the course. The
approaches are deficient, either by omission or by misunderstandings in the project propositions that directly
interfere in the thermal performance of these buildings. They point out, therefore, their inadequacy to the
climate for which they are being designed. This framework deserves to be evidenced and discussed, since the
disciplines of design practice are the most influential instances in the training of the architect, and it is in the
elaboration of the architectural project where the main solutions that define the energy efficiency of the
buildings are.
Keywords: environmental comfort, teaching, architectural design.
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1. INTRODUÇÃO
O ensino de Conforto Ambiental no Brasil foi regulamentado inicialmente pela Portaria nº 1.770/1994 do
Ministério da Educação (MEC), que conferiu a este o status de área profissionalizante dos cursos de
graduação em Arquitetura e Urbanismo no Brasil. A matéria envolve o estudo das condições térmicas,
acústicas, luminosas, energéticas e os fenômenos físicos a elas associados, como condicionantes da forma e
da organização do espaço (BRASIL, 1994). No ano de 2010, o MEC instituiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Nesta resolução, destaca-se a
preocupação com as questões ambientais, energéticas e sociais, dentro do viés da sustentabilidade, o que
reconhece a importância desta área de conhecimento para a formação e atividade do futuro profissional de
arquitetura.
Diante disso, nas últimas décadas, muitos professores e pesquisadores tem se dedicado a analisar a
qualidade e compartilhar experiências de ensino de conforto ambiental e afins. Autores como Freire (1997),
Marins, Ribeiro e Scarazzato (1999), Negrete, Guijarro e Ajmat (2001), Duarte e Gonçalves (2001), Brum e
Assis (2001), Barreto e Salgado (2001), Duarte, Mülfarth e Gonçalves (2007), Kowaltowski et al (2007),
Zambrano et al (2007), Carlo, Araújo e Telles (2011), Fernandes e Cunha (2011) e Andrade et al (2013)
relataram suas experiências, seja na criação e utilização de ferramentas de apoio ao ensino do conforto
ambiental, ou apresentando metodologias para aprimorar a capacidade dos estudantes de elaborar projetos de
arquitetura bioclimática. Outros autores analisaram o ensino de conforto ambiental, eficiência energética e
sustentabilidade em cursos de graduação em arquitetura e urbanismo no Brasil. Vianna (2001), constatou
uma forte tendência à ausência de integração entre o ensino de conforto ambiental e o ensino de projeto. Já
Dourado e Amorim (2009), verificaram que ainda não existiam diretrizes claras para a forma de inserção da
temática da eficiência energética nas disciplinas da cadeia de conforto ambiental nas grades curriculares das
escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. As autoras supracitadas também verificaram a abordagem da
sustentabilidade em currículos de Cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil e propuseram o
aprimoramento da mesma (DOURADO e AMORIM, 2013).
No cenário internacional, nos anos de 2009 a 2012 realizou-se um consórcio entre sete instituições
acadêmicas europeias, do Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha e Hungria, para desenvolvimento
de uma ação denominada EDUCATE - Environmental Design in University Curricula and Architectural
Training in Europe. O seu objetivo foi alcançar o conforto e a eficiência energética em edifícios novos e
existentes, dentro de um processo de projeto viável social, cultural e economicamente, através da promoção
do conhecimento e habilidades em projeto ambientalmente sustentável em todas as fases do ensino de
arquitetura. Os seus principais pressupostos eram que: o projeto ambientalmente sustentável deveria ser
considerado prioridade na formação dos profissionais da construção, desde o começo dos seus estudos; os
centros acadêmicos, corpo estudantil e profissional deveriam comprometer-se a cumprir essa prioridade
educacional; os educadores deveriam tratar de fomentar a aprendizagem experimental direta desta área do
conhecimento utilizando metodologias, ferramentas e técnicas apropriadas; e uma formação meio ambiental
sustentável pressupunha também o fomento da capacidade crítica, da responsabilidade e da reflexão sobre as
numerosas interdependências que existem no processo de desenho (EDUCATE, 2014).
Em suma, do ponto de vista pedagógico, postula-se hoje que uma das questões mais centrais do
ensino de conforto ambiental e temas afins na Arquitetura seja a relação e a busca do equilíbrio entre teoria e
prática. Verifica-se que a transversalidade entre as disciplinas tem muito a evoluir, e assim torna-se
imprescindível uma maior conexão entre as diversas áreas de conhecimento e também entre os professores,
para promover uma educação voltada para a sustentabilidade.
A atual grade curricular da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA)
foi implementada em 1997, pouco tempo depois da regulamentação do ensino da matéria Conforto
Ambiental. Contudo, a implantação desse novo currículo trouxe uma significativa redução na carga horária
teórica dedicada a essa matéria, acarretando uma perda de importantes conteúdos de conforto ambiental na
formação do arquiteto pela Instituição. Já as disciplinas destinadas ao ensino do projeto arquitetônico são
anuais e têm uma carga horária de 12 horas semanais. A grande carga horária destinada às disciplinas de
projeto se deve ao fato delas incorporarem conteúdos interdisciplinares, entre eles, aqueles relativos ao
conforto ambiental.
No primeiro ano de curso temos a disciplina denominada Atelier I, com a seguinte ementa:
Desenvolvimento da criatividade através da percepção, estudo e pesquisa das formas, instrumento e técnicas
de representação gráfica em Arquitetura. Práticas de croquis com ênfase em proporção, escala e expressão.
Uso de diferentes sistemas projetivos da Descritiva Aplicada. Estudo e prática da percepção para a
apreensão, conceituação e criação do objeto arquitetônico e urbano.
No segundo ano de curso temos a disciplina Atelier II, com a seguinte ementa: Desenvolvimento da
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capacidade de análise e criação arquitetônica, mediante exercícios de leitura de obras e realização de projetos
individuais, em nível de estudo preliminar e ante-projeto, atendendo à adequação ao programa, à
habitabilidade e ao diálogo com entorno.
No terceiro ano de curso temos a disciplina Atelier III, com a seguinte ementa: Desenho técnico
normativo para elaboração e representação de projeto executivo. Aplicação de conhecimentos da Descritiva
ao Projeto. Elaboração de ante-projeto e projeto arquitetônico completos, incluindo: projetos
complementares, detalhes construtivos e especificações de materiais e orçamentárias. Aspectos
metodológicos na realização de pesquisas, estudos preliminares e elaboração de projetos. Estudos da
topografia usando os recursos da aerofotogrametria, topologia e fotointerpretação, aplicados à Arquitetura e
ao Urbanismo.
Pelo fato das disciplinas de caráter teórico relativas ao conforto ambiental possuírem uma carga
horária bastante reduzida, e de haver queixas entre os alunos quanto à falta de integração da teoria com a
prática, surge assim a necessidade de se investigar quais os conteúdos relativos a esse tema estão sendo
atualmente abordados no ensino de projeto da FAUFBA e como eles se rebatem nos trabalhos produzidos
pelos alunos.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é refletir sobre a abordagem dada ao conforto térmico no ensino de projeto da
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, a partir da comparação dos resultados de uma
enquete realizada entre os professores das disciplinas de projeto arquitetônico, com a observação da
exposição anual dos trabalhos dos alunos dessas disciplinas.

3. MÉTODO
O desenvolvimento deste trabalho está dividido em três etapas principais: (1) Aplicação do
questionário/entrevista junto aos professores de projeto; (2) Apresentação dos resultados desta enquete; e (3)
Análise desses resultados e reflexão sobre a produção dos trabalhos dos alunos.

3.1. Aplicação do questionário/entrevista junto aos professores de projeto
A referida enquete foi realizada no semestre letivo 2015.2 (que ocorreu já em 2016) e abrangeu os
professores das disciplinas de projeto arquitetônico relativas aos três primeiros anos do curso (diurno)1 de
graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA. O mesmo questionário foi aplicado para os professores
das três disciplinas. Naquele ano letivo específico, alguns professores faziam a experiência do chamado
“Atelier vertical”, onde ministravam aulas concomitantemente para turmas de alunos do segundo e terceiro
ano, que aconteciam num mesmo horário e local. Por esta razão, as respostas dos questionários estão
agrupadas para as disciplinas Atelier II e III.

3.1.1. Professores entrevistados
Foram entrevistados três dos sete professores efetivos2 de Atelier I e cinco dos oito professores efetivos de
Atelier II e III.

3.1.2. Conteúdo dos questionários
A enquete aplicada continha as seguintes questões:
I. Quais dos seguintes temas relativos ao conforto ambiental são abordados de forma sistemática
(programada) no Atelier?
1. Relação entre clima do lugar e diretrizes projetuais;
2. Princípios subjetivos e objetivos que regem o conforto ambiental;
3. Partido arquitetônico X incidência solar na edificação;
1

A Faculdade de Arquitetura da UFBA possui atualmente outro curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, no
período noturno, implementado no ano de 2009, com uma grade curricular distinta daquela do curso diurno.
2

O termo “efetivo” refere-se aos professores do quadro permanente da FAUFBA. Havia também professores com
contratos temporários ministrando aquelas disciplinas.
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4. Partido arquitetônico X captação da ventilação natural;
5. Influencia do entorno da edificação na incidência solar e de ventos;
6. Áreas verdes na arquitetura e/ou áreas urbanas;
7. Elementos arquitetônicos de controle da radiação solar;
8. Sistemas de ventilação natural nas edificações;
9. Sistemas de iluminação natural nas edificações;
10. Isolamento acústico nas edificações;
11. Condicionamento acústico nas edificações;
12. Outros
II. Que tipo de abordagem (atividade, metodologia) é dada? Relacioná-las aos conteúdos supracitados.
A. Discussões sobre o tema abordado;
B. Atividades de observação e registro de características de ambientes construídos;
C. Exercício de proposição (projeto);
D. Utilização, no processo de projeto, de ferramentas de simulação de desempenho (ex.: sombras
projetadas pela edificação e incidência solar no seu interior, ou outras);
E. Outros
III. Quais dos temas acima citados são abordados de forma eventual (não sistemática) no seu Atelier?
IV. Você sente falta de algum conhecimento prévio do aluno a respeito dos assuntos aqui citados? Quais,
principalmente?
V. Você sente falta de algum conhecimento prévio seu a respeito dos assuntos aqui citados? Quais,
principalmente?
VI. Você imagina ser possível uma integração do Atelier com as disciplinas teóricas nestas áreas de
conhecimento?

4. RESULTADOS
4.1. Respostas das enquetes
4.1.1. Respostas dos professores da disciplina Atelier I
Todos os professores da disciplina Atelier I entrevistados declararam abordar de forma sistemática os temas
“Princípios subjetivos e objetivos que regem o conforto ambiental”, “Partido arquitetônico x incidência solar
na edificação”, “Partido arquitetônico x captação da ventilação natural”, “Influencia do entorno da edificação
na incidência solar e de ventos”, “Elementos arquitetônicos de controle da radiação solar” e “Isolamento
acústico nas edificações”. As metodologias associadas a esses temas, declaradas pelos professores, foram:
“Discussões sobre o tema abordado”, “Atividades de observação e registro de características de ambientes
construídos”, além de “Exercícios de proposição (projeto)”, e abordagem do assunto “durante as aulas
normais de projeto”.
Dois dos três professores de Atelier I entrevistados declararam abordar de forma sistemática o tema
“Relação entre clima do lugar e diretrizes projetuais”, “Áreas verdes na arquitetura e/ou áreas urbanas”,
“Sistemas de ventilação natural nas edificações”, “Sistemas de iluminação natural nas edificações” e
“Condicionamento acústico nas edificações”, sendo que ambos disseram utilizar como metodologia
“Discussões sobre o tema abordado” e “Exercícios de proposição (projeto)”, e um deles também citou
“Atividades de observação e registro de características de ambientes construídos”.
Ao serem questionados sobre qual dos temas acima citados são abordados de forma eventual (não
sistemática) no Atelier I, os temas mais citados foram isolamento acústico e condicionamento acústico,
seguidos de áreas verdes, iluminação e ventilação natural. Ao serem questionados se sentem falta de algum
conhecimento prévio do aluno a respeito dos assuntos citados, todos os professores do Atelier I entrevistados
disseram não contar com conhecimentos prévios dos alunos relativos ao conforto ambiental, uma vez que no
geral ainda não cursaram as disciplinas teóricas. Ao serem questionados se sentem falta de algum
conhecimento prévio deles próprios a respeito dos assuntos citados, os professores do Atelier I citaram
“isolamento acústico” e “condicionamento acústico”, e “uso de novos softwares auxiliares à avaliação do
conforto”. Um dos professores declarou que gostaria de ser melhor instrumentalizado em todos os temas
citados. Por fim, foi perguntado aos professores se eles imaginam ser possível uma integração do Atelier
com as disciplinas teóricas nessas áreas de conhecimento. Todos eles responderam positivamente, sendo que
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um deles declara que já tenta fazer.

4.1.2. Respostas dos professores das disciplinas Atelier II e III
Todos os professores das disciplinas Atelier II e III entrevistados declararam abordar de forma sistemática os
temas “Relação entre clima do lugar e diretrizes projetuais”, “Partido arquitetônico x incidência solar na
edificação”, “Partido arquitetônico x captação da ventilação natural”, “Influencia do entorno da edificação na
incidência solar e de ventos”, “Sistemas de ventilação natural nas edificações”, “Sistemas de iluminação
natural nas edificações”, sendo que dois deles declararam utilizar como metodologia “Discussões sobre o
tema abordado”, três declararam realizar “Atividades de observação e registro de características de ambientes
construídos”, um professor declarou abordar esse tema através de “Exercício de proposição (projeto)” e
“Utilização, no processo de projeto, de ferramentas de simulação de desempenho”. Um declarou que “a
abordagem dos temas é feita durante o desenvolvimento acompanhado de cada projeto”.
Três dos cinco professores de Atelier II e III entrevistados declararam abordar de forma sistemática o
tema “Princípios subjetivos e objetivos que regem o conforto ambiental”, “Áreas verdes na arquitetura e/ou
áreas urbanas”, “Elementos arquitetônicos de controle da radiação solar”, “Isolamento acústico nas
edificações”, “Condicionamento acústico nas edificações”, sendo que um deles disse utilizar como
metodologia “Discussões sobre o tema abordado”, dois disseram utilizar “Atividades de observação e
registro de características de ambientes construídos” e “Exercícios de proposição (projeto)”, um deles citou a
“Utilização, no processo de projeto, de ferramentas de simulação de desempenho” e outro professor declarou
que “a abordagem dos temas é feita durante o desenvolvimento acompanhado de cada projeto”.
Ao serem questionados sobre qual dos temas acima citados são abordados de forma eventual (não
sistemática) no Atelier II e III, o tema mais citado foi “condicionamento acústico”, seguido de “isolamento
acústico”. Um professor declarou que aborda todos os temas de forma eventual, e outro professor não
mencionou nenhum tema. Ao ser questionado aos professores do Atelier II e III se sentem falta de algum
conhecimento prévio do aluno a respeito dos temas em questão, foram citados “iluminação natural”,
“destreza dos cálculos de trocas energéticas e especificação de materiais”, “pré-requisito das disciplinas
Conforto Ambiental I, II e III, Tecnologia das Construções, Materiais, Física etc.”. Um dos professores
declarou que sente falta total, na grande maioria. Ao ser questionado se os professores do Atelier II e III
sentem falta de algum conhecimento prévio deles próprios a respeito dos assuntos citados, foram
mencionados os temas “condicionamento acústico”, e “atualização do conhecimento dos softwares de
simulação de desempenho”. Um dos professores declarou não sentir falta de conhecimento prévio dos temas
em questão, uma vez que já trabalhou e lecionou disciplinas de Conforto Ambiental e Tecnologia. Por fim,
foi perguntado aos professores se eles imaginam ser possível uma integração do Atelier II e III com as
disciplinas teóricas nessas áreas de conhecimento. Todos eles responderam que sim.

4.2.

Sínteses dos resultados das enquetes aplicadas, apresentadas em forma de tabelas:

A seguir serão apresentadas, em forma de tabelas, as sínteses dos resultados das enquetes aplicadas.
Tabela 1– Porcentagem de professores entrevistados que declararam abordar os temas listados.
Qual dos seguintes temas relativos ao conforto ambiental são

Atelier I

Atelier II e III

abordados de forma sistemática (programada) no Atelier?
Relação entre clima do lugar e diretrizes projetuais;

66%

100%

Princípios subjetivos e objetivos que regem o conforto ambiental;

100%

Partido arquitetônico X incidência solar na edificação;

100%

100%

Partido arquitetônico X captação da ventilação natural;

100%

100%

Influencia do entorno da edificação na incidência solar e de ventos;
Áreas verdes na arquitetura e/ou áreas urbanas;

60%

100%
66%

Elementos arquitetônicos de controle da radiação solar;

100%
80%

100%

60%

Sistemas de ventilação natural nas edificações;

66%

100%

Sistemas de iluminação natural nas edificações;

66%

100%

Isolamento acústico nas edificações;

100%

Condicionamento acústico nas edificações;

66%
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Tabela 2 – Frequência de abordagens declaradas como aplicadas aos relativos temas, de acordo com os professores de Atelier I
entrevistados.

Qual dos seguintes temas relativos ao
conforto ambiental são abordados de forma
sistemática (programada) no Atelier?
Relação entre clima do lugar e diretrizes
projetuais;
Princípios subjetivos e objetivos que regem o
conforto ambiental;
Partido arquitetônico X incidência solar na
edificação;
Partido arquitetônico X captação da
ventilação natural;
Influencia do entorno da edificação na
incidência solar e de ventos;
Áreas verdes na arquitetura e/ou áreas
urbanas;
Elementos arquitetônicos de controle da
radiação solar;
Sistemas de ventilação natural nas
edificações;
Sistemas de iluminação natural nas
edificações;
Isolamento acústico nas edificações;

Discussões sobre
o tema
abordado;

66%

Que tipo de abordagem é dada (atividade, metodologia)?
Atividades de
Exercício de
Utilização, no
Outros:
observação e
proposição
processo de
“Durante as
registro de
(projeto);
projeto, de
aulas normais
características
ferramentas de
de projeto”;
de ambientes
simulação de
construídos;
desempenho
33%
33%

66%

33%

66%
33%

66%
33%

33%
66%

33%

33%

33%

66%

33%

66%

33%

66%

33%

66%

33%

66%

33%

66%

33%

66%

33%

66%

66%

33%

66%

33%

Condicionamento acústico nas edificações;

33%

33%

33%

3%

Tabela 3 – Frequência de abordagens declaradas como aplicadas aos relativos temas, de acordo com os professores de Atelier II e III
entrevistados.

Qual dos seguintes temas relativos ao
conforto ambiental são abordados de forma
sistemática (programada) no Atelier?

Relação entre clima do lugar e diretrizes
projetuais;
Princípios subjetivos e objetivos que regem
o conforto ambiental;
Partido arquitetônico X incidência solar na
edificação;
Partido arquitetônico X captação da
ventilação natural;
Influencia do entorno da edificação na
incidência solar e de ventos;
Áreas verdes na arquitetura e/ou áreas
urbanas;
Elementos arquitetônicos de controle da
radiação solar;
Sistemas de ventilação natural nas
edificações;
Sistemas de iluminação natural nas
edificações;
Isolamento acústico nas edificações;

Discussões
sobre o tema
abordado;

60%

Que tipo de abordagem é dada (atividade, metodologia)?
Atividades de
Exercício de
Utilização, no
Outros:
observação e
proposição
processo de
“A abordagem dos
registro de
(projeto);
projeto, de
temas é feita
características de
ferramentas de
durante o
ambientes
simulação de
desenvolvimento
construídos;
desempenho;
acompanhado de
cada projeto”;
80%
40%
20%
20%

20%

40%
80%

80%

80%

60%

60%

60%

20%

60%

60%

20%

40%

20%

20%
20%

60%

80%

60%

20%

60%

80%

60%

20%

80%

60%

60%

20%

80%

60%

60%

20%

80%

60%

80%

20%

20%

20%

40%

60%

Condicionamento acústico nas edificações;

20%

40%

60%

Outros: “Conforto Ambiental e estética
arquitetônica”;

20%

20%
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4.3. Reflexões sobre os resultados, no que se refere aos temas relacionados ao conforto
térmico, tendo como base a exposição da produção anual dos trabalhos das disciplinas de
projeto
A partir dos resultados da enquete, percebe-se que a visão dos professores sobre a abordagem de conforto
ambiental dada por eles próprios no ensino de projeto arquitetônico é bastante positiva. No entanto, os
trabalhos finais expostos dos alunos nem sempre evidenciam essa forte preocupação como conforto
ambiental. Analisaremos aqui os resultados dos depoimentos dos professores no que tange os temas
relacionados ao conforto térmico.
A pesquisa mostra que os professores entrevistados das disciplinas de projeto arquitetônico declararam
abordar de forma sistemática, já no primeiro ano de curso, os temas “Princípios subjetivos e objetivos que
regem o conforto ambiental”, “Partido arquitetônico x incidência solar na edificação”, “Partido arquitetônico
x captação da ventilação natural”, “Influencia do entorno da edificação na incidência solar e de ventos” e
“Elementos arquitetônicos de controle da radiação solar”. Os temas citados como abordados vão além do que
está estabelecido na ementa da referida disciplina. Os professores foram coerentes ao declararem não contar
com o conhecimento prévio do aluno sobre os temas citados, uma vez se tratar de alunos de primeiro ano de
curso, e também não citaram nenhum tema relativo ao conforto térmico como exemplo daqueles que eles
próprios não tenham conhecimento.
Ao analisar o rebatimento desses temas nos trabalhos finais expostos dos alunos de primeiro ano de
curso, pode-se perceber em alguns deles a adoção de partidos arquitetônicos com aspectos que sugerem uma
adequação ao clima, como o uso elementos vazados para se promover a ventilação natural, assim como o uso
de elementos de sombreamento das aberturas, ainda que de forma incipiente (Figura 1).

Figura 1 – Adoção de elementos arquitetônicos pelos alunos do 1º ano de curso, com aspectos que sugerem uma adequação ao clima
do lugar.

Já nas disciplinas Atelier II e III, apesar de todos os professores entrevistados haverem declarado
abordar de forma sistemática temas importantes relativos ao conforto térmico nas edificações, como
“Relação entre clima do lugar e diretrizes projetuais”, “Partido arquitetônico x incidência solar na
edificação”, “Partido arquitetônico x captação da ventilação natural”, “Influencia do entorno da edificação na
incidência solar e de ventos” e “Sistemas de ventilação natural nas edificações”, os trabalhos expostos dos
alunos, de um modo geral, não evidenciam essas abordagens. Ao invés disso, muitos deles apresentam uma
arquitetura inadequada ao clima onde se insere.
Não foram identificados, nos trabalhos expostos, exercícios voltados aos temas em questão, como
por exemplo, estudos de máscara de sombra do entorno ou para correto dimensionamento de elementos de
proteção solar, ou exercícios de verificação da incidência solar no interior das edificações, através de
softwares de modelagem tridimensional já de domínio dos estudantes. Tampouco foram identificados nos
projetos definição dos sistemas de aberturas das janelas para controle na captação da ventilação natural, o
que seria esperado dos alunos do terceiro ano de curso.
As expressões mais comuns dos estudos de incidência solar e de ventos aparecem apenas em forma
de planta de localização, como exemplificado na Figura 2, com indicação das orientações nascente e poente,
e setas na direção do vento sudeste – quadrante de ventilação predominante na cidade de Salvador. Não são
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mostrados, por exemplo, cortes indicando as possíveis barreiras a essa ventilação.
É comum encontrar, nos trabalhos expostos, o emprego de grandes superfícies envidraçadas, como
exemplificado na Figura 3, sem quaisquer referencias a elementos de sombreamento. Sabe-se que o uso do
vidro na arquitetura é em grande parte necessário e benéfico, no entanto, desde que seja bastante criterioso.
As diretrizes projetuais para climas quentes incluem invariavelmente a proteção contra o aporte de calor
através da radiação solar direta. Ainda que se faça menção à utilização de vidros com fatores solares
reduzidos, a atenção à dimensão da área envidraçada, assim como à sua orientação, deve ser um critério
primordial quando se define um partido arquitetônico.
Foram também identificados, em trabalhos expostos de terceiro ano de curso, exercícios de projeto
arquitetônico em terrenos de topografia acidentada, que aparentemente suscitam desafios na implantação das
edificações, assim como desafios para soluções de sombreamento. No entanto, os projetos apresentados não
mostraram encarar a fundo esses desafios (ver Figura 4). Quando aparecem referencias a elementos de
sombreamento, via de regra são brises, no entanto sem estudos para dimensionamento.
Além disso, não fica evidente a intenção dos projetos na definição de formas de captação de
ventilação, apesar de esta ser a principal diretriz de projeto para climas quentes e úmidos, o que é o caso da
cidade de Salvador.

Figura 2 – Exemplos de expressão da incidência solar e de ventos nas edificações.

Figura 3 – Exemplos de projetos arquitetônicos de edificações com uso excessivo de superfícies transparentes à radiação solar, como
proposta para um terreno situado na cidade de Salvador-BA.
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Figura 4 – Exemplo de projeto arquitetônico de edificação implantada em encosta orientada a sudoeste, sem referências a elementos
de proteção solar.

Em suma, apesar dos professores de projeto não declararam sentir falta dos conhecimentos básicos
deles próprios sobre os princípios do conforto térmico, não fica claro o compromisso em passar esses
conhecimentos no ensino da prática projetual.

5. CONCLUSÕES
Esta pesquisa mostra, através de enquete realizada com professores das disciplinas de projeto arquitetônico
dos três primeiros anos de curso (diurno) de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de
Arquitetura da UFBA, que todos os professores entrevistados declaram abordar, no ensino da prática
projetual, temas relevantes relativos ao conforto térmico das edificações.
No entanto, ao analisar os aspectos relacionados a esse tema em trabalhos expostos dessas disciplinas,
esses resultados não se confirmam, principalmente nos trabalhos produzidos pelos alunos a partir do segundo
ano do curso. As abordagens mostram-se deficientes, seja pela omissão ou por equívocos nas proposições
projetuais que interferem diretamente no desempenho, consequentemente no conforto térmico dessas
edificações. Apontam, assim, a sua inadequação ao clima para o qual estão sendo projetadas.
Este quadro merece ser evidenciado e discutido, uma vez que as disciplinas destinadas à prática
projetual são as instâncias mais influenciadoras na formação do arquiteto, e é na elaboração do projeto
arquitetônico onde estão as principais soluções que definem a eficiência energética das edificações. É
provável, inclusive, que esta situação seja recorrente, não somente na Faculdade de Arquitetura da
Universidade Federal da Bahia, mas também em muitas outras instituições de ensino de arquitetura, sejam
públicas ou privadas, nos demais Estados do Brasil.
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RESUMO

Pesquisas demonstram que o desconforto térmico gera gasto de energia com resfriamento e/ou aquecimento,
bem como queda no rendimento nas atividades humanas. O desempenho térmico das edificações está
diretamente relacionado com o microclima que sofre interferências de fatores como: a cobertura do solo, a
rugosidade e a vegetação. Em Belo Horizonte, conjuntos habitacionais estão sendo implantados para
substituir ocupações, em função de obras públicas e risco geológico. O objetivo deste trabalho é a avaliação
do microclima em um conjunto habitacional de interesse social, estudando alternativas para a melhoria do
conforto térmico interno e externo. A metodologia adotada foi a simulação computacional, analisando a
situação atual e cenários que abordam questões como a influência da vegetação e do sombreamento arbóreo.
O programa utilizado para as simulações foi o SOLENE-microclimat, desenvolvido pelo Centre de
Recherche Nantais Architectures Urbanités, CRENAU. Os resultados obtidos foram comparados com
índices de conforto térmico para o interior e o exterior, calculados com base nas variáveis de resposta das
simulações. Verificou-se que os cenários de vegetação e arborização utilizados de forma conjunta foi
suficiente para manter a temperatura na faixa de conforto interno e reduzir o tempo considerado como
desconforto térmico externo ao longo do dia de 50% para 16% em relação aos indicadores utilizados.
Palavras-chave: conforto térmico, índice de conforto térmico, simulação computacional

ABSTRACT

Research findings show that thermal discomfort results in energy expenditure for cooling and/or heating, in
addition to a decrease in the output of human activities. The thermal performance of buildings is directly
linked to microclimate that is related to: the soil cover, roughness and vegetation. Due to public works and
geological risks, housing complexes are being implemented in Belo Horizonte in order to replace
occupations. The aim of this work was to evaluate the microclimate generated in a social-interest housing
complex and to investigate alternatives to improve the internal and external thermal comfort. The
methodology adopted was based on a computer simulation, analysing the current situation and scenarios that
take into consideration aspects such as the influence of vegetation and tree shading. The programme used to
create the simulations was SOLENE-microclimat, which was developed by the Centre de Recherche Nantais
Architectures Urbanités, CRENAU. The results obtained from the simulations were compared to internal and
external thermal comfort indexes based on the variables in the simulated answers. It was observed that the
combination between the vegetation scenarios and tree shading was sufficient to maintain the temperature in
the comfort range in the internal comfort index and reduce the time considered as thermal discomfort
throughout the day from 50% to 16% in the external comfort index.
Key words: thermal comfort, thermal comfort index, building simulation
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1. INTRODUÇÃO
As edificações usualmente utilizadas para as habitações de interesse social no Brasil têm demonstrado baixo
desempenho térmico, na maioria dos casos pela padronização dos edifícios em todo território nacional, além
da utilização de uma produção de baixo custo que limita o investimento em relação aos materiais gerando
problemas como o desconforto térmico.
Xavier (2008) afirma que o foco em relação à essas edificações é o custo das mesmas, com isso as
características climáticas e ambientais dos locais são comumente ignoradas em fase de projeto. De acordo
com Lima, Pedrini e Alves (2012) os usuários de baixa renda acabam investindo em recursos ativos
(condicionador de ar e ventilador) ou, na impossibilidade dessas aquisições, convivem com condições de
estresse térmico e até problemas de saúde.
Lima, Pedrini e Alves (2012) verificaram o desempenho térmico da residência modelo do Programa
Social da Habitação (PSH) implantada no município de Parnamirim/RN, a partir da aplicação do método da
simulação computacional do Regulamento Técnico da Qualidade de Edificações Residenciais (RTQ-R) que
verifica a relação de graus-hora de resfriamento. O resultado ponderado demonstrou que a edificação se
qualifica como “E”, a classificação energética mais baixa dentro do regulamento. Além disso, em
aproximadamente vinte mil horas do ano a temperatura operativa da casa analisada esteve acima do limite
máximo estabelecido pelo RTQ-R.
Orsi (2016) realizou uma pesquisa em quatro conjuntos habitacionais que fazem parte do Programa
Minha Casa Minha Vida no município de Araraquara/SP buscando uma investigação que comparasse
elementos objetivos da qualidade de vida da população com sua percepção em relação ao desconforto
térmico por meio do Índice de Temperatura e Umidade – ITU e o Índice de Desconforto – ID. A partir dos
dados analisados, constatou-se que durante todo o verão os conjuntos habitacionais analisados apresentaram
desconforto térmico, tanto utilizando-se o ITU como o ID como indicadores para análise.
Silva (2015) analisou os parâmetros de conforto térmico em habitações populares em um conjunto em
João Pessoa e a relação desses parâmetros com os índices de conforto PMV (Voto médio estimado) e PPD
(Porcentagem de pessoas insatisfeitas), utilizando-se de dados coletados no interior da residência, os
resultados demonstraram que todas as habitações analisadas apresentaram desconforto térmico. No verão, a
classificação dos ambientes foram de: levemente quente ou quente para a maioria dos horários analisados.
Nascentes (2012) analisou a tipologia de 2 e 3 quartos das edificações do Programa de Aceleração do
Governo Federal (PAC), utilizadas para o reassentamento da população removida em função de obras
públicas e áreas de risco geológico na cidade de Belo Horizonte. A análise foi realizada de acordo com o
RTQ-R e a norma de desempenho NBR 15575. Os resultados mostraram que a tipologia padrão de
reassentamento com o revestimento na cor escura, foi classificada em relação aos pré-requisitos do RTQ-R
no último nível de eficiência, nível “E”, em todas as unidades habitacionais. Além de não atender aos
requisitos mínimos da norma de desempenho NBR 15575 (2013), devido às propriedades térmicas dos
materiais que possuem limites diferentes de acordo com o valor da absortância do material.
Dentre as possibilidades de melhoria nas condições de conforto térmico apontadas em estudos
relacionados à habitação popular, destacam-se: a ventilação cruzada, os dispositivos de sombreamento, a
especificação dos materiais a serem utilizados e a orientação solar das unidades habitacionais. Poucos
estudos apontam para uma análise das áreas externas das edificações como, por exemplo, a utilização da
vegetação como recurso para modificar o microclima em habitações de interesse social.
De acordo com Gomes e Amorim (2003), a importância de se estudar o conforto térmico em áreas
externas e em espaços públicos de lazer, se expressam, sobretudo por meio da presença de vegetação que é
um condicionante fundamental no estudo da temperatura urbana.
Existem diversas pesquisas utilizando metodologias que comprovaram que a vegetação atua sobre o
microclima urbano, contribuindo significativamente para melhorar a sensação de bem-estar aos usuários.
Abreu (2008) avaliou a escala de influência da vegetação no microclima por diferentes espécies
arbóreas, caracterizou o alcance da atenuação da radiação solar incidente através de medições em campo,
obtendo valores de radiação total incidente ao sol e radiação total incidente à sombra. Concluiu que,
diretamente, a radiação solar atenuada pelas árvores é capaz de reduzir a temperatura do ar e a temperatura
de globo dos ambientes externos, e que indiretamente, a evapotranspiração da vegetação é responsável pela
umidificação local, mostrando que as espécies com maior capacidade de atenuação e maiores taxas de
evapotranspiração são aquelas que têm maior capacidade de redução da temperatura do microclima urbano.
Malys, Musy e Inard (2016) verificaram os impactos diretos (modificações no próprio edifício) e
indiretos (modificações no entorno do edifício) da vegetação no conforto térmico de uma edificação
localizada na cidade de Nantes, França. Por meio de um estudo comparativo entre o solo vegetado, fachadas
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e telhados verdes utilizando o modelo SOLENE-microclimat. Os autores compararam os efeitos destas
estratégias pelo índice de conforto térmico da norma europeia NF EN 15251(2007). Os resultados mostraram
que os telhados verdes foram eficazes apenas para o último pavimento da edificação, as fachadas verdes
tiveram impactos diretos e indiretos, e o piso vegetado proporcionou somente um efeito indireto, o que de
acordo com Malys, Musy e Inard (2016) deve ser considerado em edifícios situados em áreas urbanas.
A relação entre as alterações de temperatura e demais variáveis climáticas proporcionadas pela
vegetação e por outras estratégias de conforto e a sensação térmica humana têm sido verificadas por meio de
índices de conforto térmico. Estes índices englobam uma análise conjunta de parâmetros como: temperatura
do ar, temperatura média radiante, velocidade do vento e umidade relativa do ar, entre outros fatores.
De acordo com Stensjö (2015) diferentes índices são utilizados como instrumentos para orientação
nas etapas iniciais de projeto, uma vez que permitem uma prévia avaliação do clima do ponto de vista da
possível resposta de conforto térmico do usuário, além de indicar diretamente estratégias de projetos para
adequação ao clima. O uso integrado de índices de conforto térmico para ambientes externo e interno permite
avaliar o efeito conjunto do desenho urbano e do projeto habitacional.
O programa de simulação computacional SOLENE-microclimat, desenvolvido pelo Centre De
Recherche Nantais Architectures Urbanités (CRENAU), da escola de Arquitetura de Nantes, França, permite
essa análise integrada da edificação e do seu entorno, pois estima a sensibilidade do comportamento térmico
do edifício às condições externas heterogêneas, considerando as propriedades radiativas dos materiais, as
interreflexões e o balanço de ondas infravermelhas entre eles, estimando o fluxo solar que atinge a superfície
urbana. SOLENE-microclimat possui código aberto, seu direito autoral permite o estudo e a modificação de
forma gratuita para qualquer finalidade. O software foi desenvolvido ao longo de estudos que incorporaram
ao modelo radiativo inicial criado por Grolleau (2000), um modelo térmico de superfície (VINET,
RAYMOND e INARD, 2000), um modelo de reservatório de água e árvores (ROBITU, 2005), um modelo
térmico do edifício considerando solo vegetado, (BOUYER, 2009) e a possibilidade de estudar paredes e
coberturas verdes (MALYS, 2012). Para as simulações são necessários como parâmetros de entrada: Arquivo
climático da cidade analisada, a definição das propriedades térmicas dos materiais, geometria que pode ser
modelada pelo programa Sketchup®, a definição da posição geográfica, do número de ocupantes e a
temperatura inicial de simulação.
O comportamento térmico da edificação é representado por um modelo nodal multizonal, no qual
cada pavimento é considerado como uma zona. O balanço térmico de cada triângulo da malha permite
realizar simulações dinâmicas e avaliar a evolução temporal das temperaturas superficiais, bem como obter
valores de temperatura média radiante interna e temperatura do ar interno. É possível observar uma variação
livre da temperatura do ar interior, bem como o consumo energético do edifício por meio da definição de
uma temperatura interna fixa. O modelo permite também calcular o Índice de Conforto Térmico Universal,
(UTCI - Universal Thermal Climate Index) modelo proposto por Fiala et al. (2011) que considera o
comportamento adaptativo em relação ao isolamento térmico a partir de estudos de campo desenvolvidos na
Europa. No Brasil, o programa SOLENE-microclimat foi validado para a variável temperatura do ar interno
por meio de experimento de medição e comparação dos resultados de simulação do programa, o que não será
apresentado neste trabalho.

2. OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo avaliar o impacto da vegetação e da arborização no conforto térmico interno e
externo para o verão em um conjunto habitacional de interesse social, a partir de simulações computacionais
no programa SOLENE-microclimat e analisar os resultados pelo modelo adaptadivo de DeDear e Brager e
pelo índice UTCI.

3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido em três etapas principais:
1. Caso de estudo, levantamento cartográfico e arquitetônico da área analisada;
2. Definição dos cenários e configurações adotadas para a simulação computacional com o modelo
SOLENE-microclimat.
3. Dados de entrada e saída para fins de cálculo do conforto térmico – Índice de DeDear e Brager e
UTCI.
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3.1. Caso de estudo
Os edifícios analisados nessa pesquisa fazem parte do Programa de Aceleração do Governo Federal (PAC)
que inclui obras de infraestrutura, transporte, saneamento e moradia. Teve como objetivo o reassentamento
de famílias da Vila São José, situada na região Noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais (Figura 1), em
função do prolongamento da Avenida Pedro II, que configura um importante eixo de ligação do município.
Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, foram instaladas 1536 unidades habitacionais.

Figura 1 - Localização do caso de estudo – Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, as edificações de
reassentamento possuem projeto padronizado, ou
seja, um mesmo projeto é utilizado em diversas
regiões da cidade. As tipologias de 2 e 3 quartos
foram utilizadas para o reassentamento da Vila
São José. Caracterizam-se por edificações de
quatro pavimentos, sendo no total 16
apartamentos. A figura 2 apresenta a planta dos
apartamentos, sendo 01 e 02, apartamentos de 2
quartos e 45,5 m², 03 e 04, apartamentos de 3
quartos e 57 m².

Figura 2 - Planta tipo da edificação

De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima da região metropolitana de Belo
Horizonte é o temperado úmido, com inverno seco e verão quente (ALVARES et al. 2013). Segundo a NBR
15220-3 (2005), o caso de estudo está localizado na zona bioclimática 3.

3.1.1. Caracterização do envelope
As paredes externas da tipologia são constituídas
de alvenaria de bloco de concreto estrutural
14x19x39cm, argamassa externa 2cm, camada de
gesso interna de 0,2cm e pintura, em geral, com
alta absortância, como mostra a figura 3. Nenhum
dos apartamentos possui forro. A cobertura é
composta por laje plana de 12cm e telha de
fibrocimento de 0,6cm. O pé direito de cada
unidade habitacional (UH) é de 260cm. Todos os
cômodos possuem ventilação natural.

Figura 3 -Edifícios de reassentamento padrão 2 e 3 quartos

3.2. Definição dos cenários e configurações para a simulação
Foram simulados três diferentes cenários, o cenário atual (a), sem arborização e sem vegetação na maior
parte do piso; O cenário (b) com o incremento somente da arborização e o cenário (c) considerando
arborização e o piso todo vegetado, conforme mostra a figura 4.

Figura 4 - Cenários simulados.
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3.2.1 Configuração para simulação
A área selecionada para a simulação foi o edifício
central do conjunto habitacional da Vila São José,
conforme figura 5. Esta seleção se deu devido a
possibilidade de analisar o impacto dos edifícios
circundantes na temperatura interna do ar (tar) e
na temperatura média radiante (tmr) do edifício
selecionado.
O SOLENE-microclimat considera apenas
um edifício para os cálculos das variáveis internas
(tar e tmr). Os demais edifícios no qual as faces
são visíveis ao edifício analisado são utilizados
para efeito de cálculo da radiosidade e das
interreflexões dos materiais, estimando o fluxo
solar da cena urbana.

Figura 5 - Área selecionada para a simulação - Fonte:
Adaptado google maps

3.3 Dados de entrada e saída para fins de cálculo do conforto térmico
3.3.1 Dados de entrada
As configurações para as simulações foram:
- Temperatura inicial de simulação: 21 graus - Com base nas normais climatológicas.
- Período simulado: 20/12 a 22/12 - Período analisado: Solstício de verão: 22/12
- Céu: parcialmente coberto
- Fluxo convectivo (HC) = 10,36 - O fluxo convectivo é considerado constante e é utilizado nos cálculos da
resistência convectiva externa. É calculado por meio da equação 1, no qual (Va) é a velocidade do ar em m/s.
A velocidade do ar média considerada foi de 1,2m/s, de acordo com o limite máximo definido pela ASHRAE
55 (2013) em relação ao índice de conforto adaptativo de DeDear e Brager.
HC = 5,8 + 3,8Va [W/m².K]

Equação 1

- Latitude = -19º55’ / Longitude = -43º93’
- Configuração da malha = Domínio: 10 metros; Edifícios A: 2metros; Edifício B: 1 metro (Figura 6) – A
malha no SOLENE-microclimat foi testada em trabalhos anteriores por meio de testes de refinamento da
malha. Esta configuração considerou o tempo de simulação e a concordância entre os resultados.
- Zona simulada = Conforto interno: Edifício
central, todos os pavimentos. Conforto externo:
Área próxima ao edifício central – Figura 6
- Zona analisada = Conforto interno: Edifício
central terceiro pavimento – A escolha desse
pavimento se deu por este ser considerado um
pavimento onde não há influência direta da
cobertura e do piso, por estar situado entre 5,5m a
8,25 m de altura, sendo possível verificar a
influência das espécies arbóreas propostas neste
trabalho (10 e 12 metros de altura)

Figura 6 - Área onde foi analisado o índice UTCI e a
Temperatura do ar interna e a temperatura média radiante
interna

Para a avaliação da influência da vegetação no desempenho térmico do conjunto habitacional foi
considerada uma média das características das espécies arbóreas, como: Transmitância óptica, altura das
árvores, tamanho e volume das copas. Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, a cidade possui cerca de 465
mil árvores que ultrapassam 510 espécies, porém não há dados disponíveis em relação a transmitância das
espécies, sendo este um dos parâmetros de configuração no modelo computacional. Dessa forma, os valores
foram calculados de acordo com uma derivação da Lei de Beer apresentada por Fagan (2013), por meio da
equação 2, no qual a transmitância (T) é a fração da radiação transmitida (Energia total incidente à sombra I).
T= I/Io ou [%] T=(I/Io) x100

Equação 2
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Os valores de Energia Total incidente ao sol (Io) e Energia total incidente à sombra (I) utilizados
para o cálculo de transmitância, foram retirados de medições realizadas em Campinas, através dos estudos
realizados pelas autoras Bueno (1998) e Abreu (2008).
As autoras registraram a radiação solar através de solarímetros de tubo, modelo TSL-DELTA-T
Devices, conectados a um integrador de coleta automática dos dados, modelo DL2- DELTA-T Devices.
Estes equipamentos registraram a radiação incidente na faixa de 350nm a 2500nm e sua resposta espectral
abrange a região do visível ao infra-vermelho de onda-curta.
Dentre as árvores analisadas por Bueno (1998) e Abreu (2008), as escolhidas foram: Jatobá, Ipê
Roxo, Sibipiruna, Chuva de Ouro, Ipê Amarelo e Jambolão, espécies usualmente utilizadas na arborização
urbana de Belo Horizonte. Devido às limitações do terreno e do programa SOLENE-microclimat, as
configurações utilizadas para a modelagem da vegetação foram conforme tabela 01.
Tabela 1 - Características das espécies arbóreas
Altura
Diâmetro da Copa
10
10
12
10

Espécie
1
2

Transmitância
0,15
0,15

A tabela 2 apresenta os materiais utilizados para configuração dos parâmetros de entrada no modelo,
as propriedades térmicas dos mesmos como: condutividade térmica, calor específico e densidade, foram
retiradas da Norma de desempenho térmico NBR 15220.

Paredes externas
Cobertura
Piso do edifício em
contato com o solo
Janelas
Pisos entre os
pavimentos

Camadas/ materiais
Argamassa = 2cm
Concreto = 14 cm
Gesso = 0,2cm
Fibrocimento=0,6cm
Ar= 6cm
Concreto = 12cm
Concreto =12cm
Cerâmica = 1,5cm
Vidro 4 mm
Concreto =12cm
Cerâmica = 1,5cm

Tabela 2 - Propriedade dos materiais
Transmitância (%)
Emissividade

Albedo

0 (superfície opaca)

0,9

Cor Alecrim = 0,31

0 (superfície opaca)

0,9

Telhas sujas = 0,15

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

70%
Não se aplica

0,9
Não se aplica

0,3
Não se aplica

3.3.2 Dados de saída
O SOLENE-microclimat permite gerar resultados de temperatura do ar interno e de temperatura média
radiante interna para uma edificação. O programa fornece ainda as temperaturas de superfície externa e a
temperatura UTCI para uma determinada área.
Dentre os índices de conforto térmico existentes, o modelo adaptativo DeDear e Brager (2002)
incorporado na ASHRAE 55 (2013) para ambientes naturalmente ventilados foi o escolhido para este
trabalho pois relaciona a temperatura externa do ar com a temperatura operativa, sendo esta última uma
relação entre a temperatura média radiante e a temperatura do ar, dados de saída do modelo SOLENEmicroclimat. A temperatura UTCI, calculada automaticamente pelo programa, tem o conceito de temperatura
equivalente e envolve as variáveis velocidade do ar a 10 metros de altura em m/s (Va), temperatura do ar
(ºC) (tar), umidade relativa do ar expressa como pressão de valor de água (vp) e temperatura média radiante
(tmr).

4. RESULTADOS
4.1 Resultados Conforto térmico interno
Procurou-se avaliar o conforto térmico interno através de simulações comparando os resultados de três
diferentes cenários, sendo estes: (a) A situação atual recorrente nos conjuntos habitacionais onde há pouca ou
nenhuma vegetação no piso e sem arborização; (b) proposta de arborização; (c) proposta de arborização e
vegetação no piso. O gráfico 1 mostra os resultados de temperatura operativa em relação à temperatura
média externa do ar, de acordo com a faixa de conforto proposta pelo modelo de DeDear e Brager.
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Gráfico 1- Resultados Conforto térmico interno.

O gráfico 2 apresenta a evolução, ao longo de 24 horas, da temperatura do ar interno simulada e a
média da temperatura do ar externo em relação a faixa de temperatura de conforto e os limites aceitáveis de
acordo com a ASHRAE 55 (2013).

Gráfico 2 -Variação da temperatura do ar interno ao longo do dia.

O cenário atual (a), sem arborização e sem piso vegetado, apresentou desconforto térmico em relação
ao índice adaptativo de DeDear e Brager, como mostra no gráfico 1. A temperatura operativa ultrapassou os
limites da temperatura aceitável de conforto para 80% das pessoas. No gráfico 2, a temperatura do ar interno
se manteve fora da faixa de conforto térmico por aproximadamente 12 horas. É possível observar que a
análise normativa realizada por Nascentes (2012), apresentada na introdução desta pesquisa, que demonstrou
que a edificação não atende aos requisitos mínimos da norma de desempenho NBR 15575 e que sua
classificação seria “E” no RTQ-R, condiz com os resultados apresentados pelas simulações.
O cenário (b), no qual foi considerado arborização ao longo do conjunto habitacional, demonstrou
uma melhoria em relação ao cenário atual. A temperatura operativa se manteve por mais tempo dentro da
faixa de conforto, todavia, a solução não foi suficiente para classificar como confortável em relação ao índice
analisado durante todo o período. Sobre a temperatura do ar interno representada no gráfico 2, observa-se
que esta se manteve fora da faixa de conforto em aproximadamente 8 horas e meia durante o dia.
No cenário (c), arborização e piso vegetado, a temperatura operativa se manteve dentro da faixa de
conforto térmico durante todo o período do dia, conforme pode ser observado no gráfico 1. A temperatura do
ar interno apresentada no gráfico 2, se manteve fora da faixa de conforto em aproximadamente 4 horas.
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Os resultados mostraram que o piso vegetado e a arborização influenciaram na temperatura operativa
interna na edificação. Além disso, os dois recursos de forma conjunta foi suficiente para manter a
temperatura na faixa de conforto e reduzir o tempo considerado como desconforto térmico ao longo do dia de
50% para 16% em relação à 80% de aceitabilidade.

4.2 Resultados Conforto térmico externo
A figura 7 mostra os resultados em forma de isocurva das temperaturas UTCI para três dos horários
simulados: 9:00, 12:00 e 15:00. É possível observar a influência da vegetação e da arborização nos cenários
analisados principalmente às 15 horas, devido ao sombreamento proporcionado pelas espécies arbóreas.

Figura 7 - Resultados das temperaturas UTCI, Isocurvas.

O gráfico 3 apresenta uma média aritmética dos valores de temperatura UTCI da área total
considerada para o cálculo nos três cenários simulados, objetivando uma comparação geral de temperatura ao
longo do dia. O cenário atual (a) apresentou-se na faixa de forte estresse de calor durante 21% do dia, no
cenário (b) essa porcentagem caiu para 12% e no cenário (c) não houve forte estresse de calor. Entretanto a
área total analisada se manteve durante todo o período diurno fora da faixa de conforto considerada pelo
índice UTCI.

Gráfico 3- Resultados UTCI - Média de temperatura, variação horária.

A tabela 3 apresenta os valores médios de temperatura da área analisada para três horários do dia simulado:
09:00, 12:00 e 15:00. O cenário no qual foi proposta arborização e vegetação no piso (c), demonstrou uma
redução na temperatura média da área total de 2ºC no período da manhã, 3ºC ao meio dia e 3,5ºC às 15:00
8
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em relação ao cenário atual (a).
Tabela 3 - Temperatura média UTCI às 9:00, 12:00 e 15:00.

Cenários
A - Sem árvores, piso asfalto
B - Com árvores, piso asfalto
C - Com árvores, piso vegetado
A - Sem árvores, piso asfalto
B - Com árvores, piso asfalto
C - Com árvores, piso vegetado
A - Sem árvores, piso asfalto
B - Com árvores, piso asfalto
C - Com árvores, piso vegetado

9:00
27,76ºC
26,59ºC
25,70ºC
12:00
33,97ºC

Estresse térmico UTCI
Estresse moderado de calor
Estresse moderado de calor
Conforto

32,4ºC
30,99 ºC
15:00
33,38ºC
31,2ºC
30,07 ºC

Forte estresse de calor
Estresse moderado de calor

Forte estresse de calor

Forte estresse de calor
Estresse moderado de calor
Estresse moderado de calor

5. CONCLUSÕES
Este trabalho mostra uma comparação entre cenários distintos em relação ao conforto térmico interno e
externo em um conjunto habitacional de interesse social, simulados a partir do programa SOLENEmicroclimat. Com os resultados obtidos é possível verificar o impacto da vegetação e da arborização nas
faixas de conforto térmico UTCI e no modelo de DeDear e Brager. Concluiu-se que o sombreamento
proporcionado pela arborização aumenta a sensação de conforto térmico externo e interno e altera a
temperatura interna do ar e a temperatura média radiante dentro das edificações. A implantação de árvores
juntamente com a substituição do solo mineral por vegetal são recursos que podem ser utilizados em
conjunto, visando maior conforto térmico em conjuntos habitacionais.
Os resultados estão de acordo com pesquisas já realizadas na área, que demonstraram a capacidade
de atenuação da radiação solar propiciada por meio da arborização. Dentre os limites do trabalho, destaca-se
a limitação em relação a utilização das árvores, pela dificuldade de implantação no terreno devido à falta de
planejamento prévio, pela escassez de dados em relação às espécies e pelo modelo SOLENE-microclimat não
permitir definir características como: transmitância óptica e albedo para mais de uma espécie, devendo estas
características serem consideradas iguais para todas as diferentes geometrias arbóreas. Com isso, o trabalho
limitou-se a especificação de espécies citadas em trabalhos anteriores e ficou restrito à um posicionamento
arbóreo que não atendeu adequadamente ao sombreamento de áreas nas quais recebiam radiação solar direta.
Um estudo mais aprofundado em relação a implantação de diferentes espécies arbóreas e uma maior
liberdade de posicionamento das mesmas poderiam ter gerado resultados mais satisfatórios.
Com essas análises, observou-se a importância de um estudo mais detalhado visando o conforto
térmico em fase de projeto, principalmente em climas quentes e úmidos e em situações onde a possibilidade
de se usar um sistema de refrigeramento do ar é mínima. Cada situação é diferenciada, fatores como
inclinação do terreno e número de famílias removidas influenciam na quantidade e no posicionamento dos
edifícios, porém o uso da vegetação de forma adequada, visando o sombreamento de áreas onde a radiação
solar é direta, são estratégias simples que podem proporcionar maior conforto térmico para os usuários e
deveriam ser utilizadas como parâmetros iniciais de projeto.
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RESUMO

Um dos principais métodos para se obter sugestões projetuais bioclimáticas é o Método de Mahoney
Tradicional (MMT). Porém, este método mostra-se incoerente para regiões de clima intermediário. Arapiraca
situa-se em região intermediária entre o clima semiárido e a costa úmida. Neste sentido, o Método de
Mahoney Nebuloso (MMN) torna-se mais eficaz. Este estudo objetiva identificar diretrizes construtivas e
urbanísticas para Arapiraca por meio do confrontamento entre o MMT e o MMN levando-se em
consideração o perfil climático preliminar da cidade indicado pelos dados climáticos obtidos. A primeira
etapa da metodologia foi a caracterização climática da cidade por meio de tabulação e tratamento estatístico
dos dados climáticos de Arapiraca. A segunda etapa foi a análise das indicações construtivas segundo o
MMN, que é uma adaptação do MMT. O método consiste na aplicação de pertinências às variáveis
qualitativas da análise de Mahoney. Os resultados mostraram que, de maio a setembro, ocorre a estação
considerada de inverno, enquanto que, de outubro a abril, as características climáticas são de verão. No
MMN, notou-se que as sugestões construtivas foram parecidas com as do MMT. Porém o indicador
climático A2 surge com grande grau de pertinência, enquanto que no MMT, ele sequer aparece. Por isto, a
estratégia “espaço necessário para dormir ao ar livre” é indicada. Esta pesquisa confirmou a necessidade de
complementação do MMT pelo MMN para Arapiraca, assim como obteve êxito em traçar estratégias
bioclimáticas para a cidade.
Palavras-chave: Arapiraca, Bioclimatologia, Método de Mahoney Nebuloso.

ABSTRACT

One of the main methods for obtaining bioclimatic design cues is the Traditional Mahoney’s Method
(TMM). However, this method is inconsistent for intermediate climate regions. Arapiraca is located between
the semi-arid climate and the humid coast. In this sense, the Fuzzy Mahoney’s Method (FMM) becomes
more effective. This study aims to identify constructive and urban planning guidelines for Arapiraca through
the confrontation between the TMM and the FMM, taking into account the preliminary climatic profile of the
city indicated by the climatic data obtained. The first step of the methodology was the climatic
characterization of the city by tabulation and statistical treatment of Arapiraca’s climatic data. The second
step was the analysis of constructive indications according to FMM, which is an adaptation of TMM. The
method consists of applying pertinences to the qualitative variables of Mahoney’s analysis. The results
showed that, from May to September, the season is considered as winter, while from October to April, the
climatic characteristics are from summer. In FMM, it was noted that the constructive suggestions were
similar to those of TMM. However, the climatic indicator A2 appears with great degree of pertinence,
whereas in the TMM, it does not even appear. Therefore, the strategy "space required for outdoor sleeping"
is indicated. This research confirmed the need for complementation of the TMM by the FMM to Arapiraca,
as well as succeeded in tracing bioclimatic strategies for the city.
Keywords: Arapiraca, Bioclimatology, Fuzzy Mahoney’s Method.
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1. INTRODUÇÃO
A produção arquitetônica de Arapiraca, cidade situada na mesorregião do Agreste alagoano, na maioria dos
casos, não foi pensada considerando o contexto climático local. A inadequação com este acarreta no
desconforto térmico dos usuários dessas edificações.
A arquitetura é muito importante na produção de espaços que proporcionem conforto térmico aos seus
usuários e que, ao mesmo tempo, sejam sustentáveis (PASSOS, 2009). Para isto, “o estudo das variáveis
climáticas e sua relação com a edificação é indispensável, pois possibilita o entendimento físico dos vários
processos climáticos relacionados à edificação, interferindo positivamente nas decisões de projeto”
(CORREIA; BARBIRATO, 2013).
Para dar subsídio aos profissionais na concepção de projetos, existem metodologias que, baseadas nos
dados climáticos de cada localidade, dão diretrizes projetuais bioclimáticas que, “fazendo uso da tecnologia
que se baseia na correta aplicação dos elementos arquitetônicos, pretendem fornecer ao ambiente construído,
um alto grau de conforto higrotérmico, com baixo consumo energético” (BOGO et al, 1994).
Arapiraca é uma cidade relativamente jovem e possui poucas pesquisas acerca de estratégias
bioclimáticas para a mesma. Até pouco tempo, os profissionais da região não possuíam ferramentas para
nortear o projetar na cidade, mas, a partir de 2008, foi implantada uma estação automática do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET) no município, o que possibilitou obter-se dados climáticos da cidade,
úteis para serem aplicados em instrumentos de auxílio projetual.
Em pesquisa anterior, foram identificadas recomendações projetuais para Arapiraca de acordo com o
Método de Mahoney Tradicional (MMT). Porém, este método se mostrou contraditório para regiões de clima
intermediário, indicando recomendações diferentes para dois grupos de dados climáticos estatisticamente
iguais de uma mesma cidade, demonstrado por Harris (1999). Assim, Harris (1999) remodelou o Método de
Mahoney Tradicional por meio da Teoria dos Conjuntos Nebulosos (Fuzzy Set Theory) resultando no
chamado Método de Mahoney Nebuloso (MMN). “A Teoria dos Sistemas Nebulosos é um conjunto de
teorias e métodos capaz de modelar sistemas complexos e subjetivos” (SENA, 2004, p. 20). A teoria foi
criada por Zadeh (1965) com o objetivo de modelar informações qualitativas que não possuem limites
exatos, de modo a complementar as falhas da matemática clássica.
Neste sentido, o Método de Mahoney Nebuloso, desenvolvido por Harris (1999), tem se mostrado
mais indicado para estudos referentes ao clima arapiraquense, uma vez que a cidade se encontra entre a costa
úmida e o sertão do estado de Alagoas.

2. OBJETIVO
Este trabalho tem por objetivo identificar diretrizes construtivas e urbanísticas para a cidade de Arapiraca a
partir da aplicação da metodologia de Mahoney Nebuloso - com vistas a ampliar a análise obtida com as
Planilhas de Mahoney Tradicional, por meio de análise estatística discreta, levando-se em consideração o
perfil climático preliminar da cidade indicado pelos dados obtidos de maio de 2008 a abril de 2016.

3. MÉTODO
O objeto desta pesquisa foi a cidade alagoana de Arapiraca e os procedimentos metodológicos adotados
consistiram em duas fases distintas: caracterização do perfil climático preliminar de Arapiraca e análise das
recomendações construtivas indicadas pelo Método de Mahoney Nebuloso (MMN).

3.1. Caracterização do município de Arapiraca
O município de Arapiraca, objeto desta pesquisa, localiza-se na mesorregião do Agreste Alagoano, na parte
central do Estado, entre a latitude 9°75’25’’ Sul e longitude 36°60’11’’ Oeste, como pode ser visto na Figura
1. Abrange uma área de 345,655 km², possui uma população estimada de 231.053 habitantes e densidade
demográfica de 600,83 hab./km² (IBGE, 2016).
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Figura 1 – Localização da Cidade de Arapiraca (ROCHA, 2014).

3.2. Perfil climático de Arapiraca
A caracterização climática da cidade se desenvolveu em quatro etapas. A primeira etapa correspondeu à
revisão bibliográfica e documental relativa ao clima e à região Agreste de Alagoas. Nesta etapa, foram
levantados dados do comportamento dos elementos do clima, caracterização do perfil climático e clima
urbano.
Concomitante à etapa anterior, foram feitos levantamento e tabulação dos dados climáticos de
Arapiraca no período de maio de 2008 a abril de 2016. Estas informações foram obtidas por meio da estação
meteorológica do INMET em Arapiraca (Latitude: -9.80417°, Longitude: -36.6189°, Altitude: 241.00m) com
o objetivo de consolidar banco de dados climático para o município. Estes dados correspondem aos valores
horários das seguintes variáveis: temperaturas do ar (máxima, mínima e instantânea), umidade do ar
(máxima, mínima e instantânea) e precipitação.
Na terceira etapa, foi feito tratamento estatístico que consistiu na obtenção das máximas, mínimas e
médias diárias e mensais dos valores de temperatura do ar e umidade relativa do ar, totais pluviométricos
diários e mensais. A partir dos dados mensais obtidos, foram geradas as médias de cada variável para cada
mês do ano durante o período de maio de 2008 a abril de 2016.
Por fim, foram gerados gráficos com comportamento das variáveis analisadas em escala temporal
mensal, cujas análises permitiram compreender o perfil climático de Arapiraca.

3.3. Análise das recomendações construtivas segundo o MMN
Quanto ao Método de Mahoney Nebuloso (MMN), os procedimentos desta pesquisa foram embasados nos
estudos realizados por Harris (1999), Sena (2004) e Moraes; Torres; Freitas (2016).
O Método de Mahoney Tradicional (MMT) é constituído por três quadros nos quais são inseridos os
dados climáticos de determinada localidade e, por meio de inferências feitas baseadas na Teoria Clássica dos
Conjuntos, ao final do processo, obtém-se recomendações projetuais e construtivas cuja finalidade seria
tornar edificações mais eficientes. Porém, estudos mostraram que esta metodologia não gera resultados
satisfatórios para regiões de clima transitório. Arapiraca está situada em área de transição entre a costa úmida
e o interior semiárido do Nordeste brasileiro (MORAES; TORRES; FREITAS, 2016).
Desta forma, Harris (1999) remodelou o MMT por meio da Teoria dos Conjuntos Nebulosos (Fuzzy
Set Theory) resultando no chamado Método de Mahoney Nebuloso (MMN). A Teoria dos Sistemas
Nebulosos é adequada ao tratamento de variáveis qualitativas, como as usadas na definição dos grupos
climáticos e na análise do rigor térmico do método de Mahoney.
O Método de Mahoney Nebuloso consiste numa adaptação do Método de Mahoney Tradicional a fim
de tornar a análise e as recomendações projetuais provenientes mais fiéis à realidade local para regiões
situadas em zonas de transição climática. Esta remodelagem consiste na aplicação de pertinências à análise
das variáveis qualitativas presentes na análise de Mahoney. Assim, cada conceito constitui um conjunto
nebuloso e, para cada dado climático, é verificada sua pertinência em relação a este conjunto. Quanto mais

723

3

próximo de 1 for o grau de pertinência de determinado elemento, mais este elemento pertence àquele
conjunto (HARRIS, 1999).

4. RESULTADOS
Abaixo são expostos os resultados obtidos a partir do tratamento e das análises dos dados referentes à
Arapiraca com o intuito de traçar um perfil climático preliminar da cidade.
A análise dos dados mostrou que o período que vai de meados de setembro até o mês de abril e início
de maio tem uma curva ascendente nos níveis de temperatura do ar, exibindo características notáveis de uma
estação tipicamente quente, como visto na Figura 2.

Figura 2 - Temperatura média do ar (°C).

Quanto a amplitude térmica, a Figura 3 mostra a diferença de amplitude térmica mensal entre os anos,
sendo visível que, a partir do mês de julho, há um acréscimo no valor da amplitude térmica enquanto que, a
partir de março, os valores decrescem.

Figura 3 - Variação da amplitude térmica (°C).

Com relação à umidade relativa do ar, foi possível perceber que seu comportamento apresenta valores
mais altos entre os meses de maio a agosto e mais baixos no período de novembro a março, período que
coincide com altas amplitudes térmicas e baixos valores de precipitação, como observado na Figura 4.
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Figura 4 - Comportamento da variável umidade relativa média do ar (%).

Arapiraca mostrou-se com uma pluviosidade extremamente irregular, no qual os totais pluviométricos
anuais variaram ao longo dos anos analisados. Observa-se, na Figura 5, que a distribuição das chuvas no
município de Arapiraca mostra-se com um regime de chuvas concentradas principalmente nos meses de
maio, junho e julho.

Figura 5 - Comportamento pluviométrico (mm).

O MMN, assim como o MMT, é composto por três quadros. O quadro I refere-se à entrada de dados
climáticos referentes à temperatura média, amplitude térmica, umidade relativa, pluviosidade e vento. Nele,
também são verificados os graus de pertinência de cada dado climático. Os conceitos os quais são analisados
os graus de pertinência são: temperatura “alta”, “média” e “baixa”; amplitude térmica “grande” e “pequena”;
umidade relativa média – “seco” e “úmido” e pluviosidade “alta”, como na Tabela 1, referente a Arapiraca.
Tabela 1 - Dados climáticos e seus graus de pertinência – Quadro I

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Temperatura média

25.9

26

26.5

25.8

24.3

23.2

22.3

22.1

23.3

24.6

25.7

26

µ TMAlta

1

1

1

1

1

1

0.96

0.92

1

1

1

1

µ TMMédia

0

0

0

0

0

0

0.04

0.08

0

0

0

0

µ TMBaixa
Amplitude Média
Mensal
µ ATGrande

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.0

10.7

11.1

9.8

8.1

8.0

7.6

8.6

10.1

10.8

12.1

11.7

0.52

0.52

0.53

0.49

0.41

0.40

0.38

0.43

0.50

0.52

0.55

0.54
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µ ATPequena

0.48

0.48

0.47

0.51

0.60

0.60

0.62

0.57

0.50

0.48

0.45

0.46

U. Rel. Média

72.4

74.5

72.6

76.8

85.3

86

86.4

84.3

78.8

75.4

69.8

71.3

µ URMSeco

0.40

0.32

0.40

0.23

0.07

0.07

0.07

0.08

0.15

0.28

0.50

0.45

µ URMUmido

0.60

0.68

0.60

0.77

0.93

0.93

0.93

0.92

0.85

0.72

0.50

0.55

Pluviosidade Média

28.9

48

36.7

108.3 157.9 149.4 163.8 105.8

54.6

58.2

12.9

30.8

µ PLAlta

0.07

0.12

0.09

0.27

0.14

0.15

0.03

0.08

0.39

0.37

0.41

0.26

Na Tabela 1, percebe-se que, em todos os meses, há um alto grau de pertinência dos dados de
temperatura ao grupo nebuloso “temperatura alta”, não sendo de 100% apenas nos meses de julho e agosto.
Já os dados de amplitude térmica mensal exibem comportamentos semelhantes para os grupos nebulosos
“grande” e “pequena”, porém, apresentando pertinências acima de 50% para “amplitude grande” de setembro
a março. A Tabela 1 ainda mostra que os dados de umidade relativa do ar possuem pertinências acima de
50% para o grupo “úmido” ao longo de todo o ano, porém, com valores acima de 90% de maio a agosto. Este
período coincide com os meses com maiores valores de pertinência dos dados de pluviosidade “alta”, embora
os valores sejam relativamente baixos para esta variável ao longo do ano. Estes valores evidenciam a
presença de uma estação úmida de maio a agosto, e seca pelo resto do ano.
A etapa seguinte é a análise dos dados climáticos apresentada no quadro II que é dividido em duas
partes. A primeira parte diz respeito à definição dos grupos de rigor térmico. A segunda parte do quadro II
trata da determinação da presença dos indicadores climáticos de umidade (H1, H2 e H3) e de aridez (A1, A2
e A3) em cada mês.
Para a análise segundo os chamados Limites de Conforto Nebulosos, são utilizadas as regras de
inferência do MMT remodeladas. As pertinências das temperaturas médias mensais são verificadas com
relação aos conjuntos nebulosos “frio”, “confortável” e “quente” (primeira parte do quadro II); e os
indicadores climáticos de cada mês (segunda parte do quadro II) utilizando operações de conjuntos
nebulosos. As Tabelas 2 e 3 mostram o quadro II com os resultados obtidos com os dados de Arapiraca.
Tabela 2 - Resultados obtidos para a classificação de rigor térmico por meio do MMN – Quadro II (a)

Rigor Térmico Por
Temp. Média

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

µ RTDia - Frio

0.04

0.04

0.01

0.07

0.17

0.23

0.28

0.25

0.18

0.10

0.02

0.02

µ RTDia - Confortável
µ RTDia - Quente
µ RTNoite - Frio
µ RTNoite - Confortável
µ RTNoite - Quente

0

0

0

0

0

0.15

0.31

0.25

0

0

0

0

0.96

0.96

0.99

0.93

0.83

0.77

0.72

0.75

0.82

0.90

0.98

0.98

0.54

0.53

0.52

0.52

0.54

0.60

0.62

0.64

0.64

0.59

0.57

0.55

0.84
0.46

0.89
0.47

0.93
0.48

0.94
0.48

0.82
0.46

0.58
0.40

0.66
0.38

0.60
0.36

0.42
0.36

0.61
0.41

0.70
0.43

0.80
0.45

Na Tabela 2, as pertinências para o grupo térmico “dia quente” se mantiveram acima de 70% ao longo
do ano todo, enquanto que as maiores pertinências indicam que as temperaturas noturnas são “confortáveis”.
Tabela 3 - Resultados de inferência para o grau de pertinência dos indicadores climáticos por meio do MMN – Quadro II (b)

Indicadores

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

µH1 (mês)
µH2 (mês)
µH3 (mês)
µA1 (mês)
µA2 (mês)
µA3 (mês)

0.60

0.68

0.60

0.77

0.83

0.77

0.72

0.75

0.82

0.72

0.50

Freq.
Anual
0.55 8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

0.31

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.07

0.12

0.09

0.27

0.39

0.37

0.41

0.26

0.14

0.15

0.03

0.08

2.39

0.40

0.32

0.40

0.23

0.07

0.07

0.07

0.08

0.15

0.28

0.50

0.45

3.02

0.96

0.96

0.99

0.94

0.83

0.77

0.72

0.75

0.82

0.90

0.98

0.98

10.58

0.04

0.04

0.01

0.07

0.17

0.23

0.28

0.25

0.18

0.10

0.02

0.02

1.43

Dez

A Tabela 3 mostrou a pertinência dos dados a todos os indicadores climáticos, tanto os de umidade
quanto os de aridez, confirmando, mais uma vez, a caracterização de um clima composto. O principal
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indicador de umidade foi o H1, indicado para mais de oito meses. Este indicador recomenda movimento do
ar indispensável. O principal indicador de aridez, por sua vez, foi o A2, indicado para mais de 10 meses. O
indicador A2 alega a conveniência de dormir ao ar livre.
Na Tabela 4, pode-se comparar a diferença de frequência dos indicadores observados segundo o
MMT, obtidas em estudo anterior, e o MMN.
Tabela 4 - Frequências dos indicadores climáticos segundo o MMT e o MMN.

Indicadores

MMT

MMN

H1

4

8.3

H2

2

0.7

H3

0

2.39

A1

6

3.02

A2

0

10.58

A3

0

1.43

Observa-se que, no MMN, há pertinência dos dados em todos os indicadores climáticos, enquanto que
no MMT, há frequência apenas nos indicadores H1, H2 e A1. A principal diferença notada é o alto valor de
pertinência para o indicador A2, apontado pelo MMN, enquanto que, no MMT, não há frequência. Isto
ocorre porque a análise dos indicadores considerando apenas a frequência anual não é suficiente para
compreender o perfil climático de uma localidade devido à rigidez do método.
É necessário observar a distribuição de cada indicador ao
longo do ano, comparando-a com a variação dos dados
climáticos mês a mês, para analisar as convergências e
detalhes no comportamento referentes às recomendações
gerais delimitadas pelo Método Tradicional e pelo
Método Nebuloso (MORAES; TORRES; FREITAS,
2016, p. 8).

Por fim, no quadro III, encontram-se as recomendações para projeto. “Assim como no MMT, no
MMN as recomendações de projeto são definidas pela frequência anual de um ou vários indicadores
diferentes” (SENA, 2004). No MMN, as recomendações são conjuntos nebulosos e, para se conseguir seus
graus de pertinência são utilizados os valores da frequência anual dos indicadores verificados. A Tabela 5
reúne as recomendações construtivas indicadas segundo o MMT e o MMN.
Tabela 5 - Resultados de inferência para as recomendações projetuais: MMT e MMN – Quadro III

Traçado

Espaçamento

Mov. Do Ar

Aberturas
Paredes
Cobertura

Frequência
MMT

Pertinência
MMN

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

Espaço aberto para penetração de brisa.
O mesmo que o anterior, porém com proteção contra o
vento quente.
Planificação compacta.
Habitações em fileira única; dispositivo permanente
para movimento do ar.
Habitações em fileira dupla com dispositivo temporal
para o movimento do ar.
Não é necessário o movimento do ar.

0

0

Aberturas grandes; 40-80%; parede N e S.

0

0

Aberturas muito pequenas; 10-20%.

1

1

Aberturas medianas; 20-40%.

0

0

Paredes leves; tempo curto de transmissão térmica.

1

1

Paredes pesadas; interiores e exteriores.

1

1

Coberturas isoladas leves.

Descrição da recomendação
Edifícios orientados sobre o eixo N/S para reduzir a
exposição ao sol.
Planificação compacta com quintal.
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0

0

Coberturas pesadas; mais de 8h de transmissão térmica.

Dormir Ar Livre

0

1

Espaço necessário para dormir ao ar livre.

Prot. Contra Chuva

0

0

Necessidade de proteção contra chuva intensa.

Como notado na Tabela 5, não há grandes diferenças quanto às recomendações construtivas indicadas
pelo MMT e o MMN, apesar da diferença nos indicadores climáticos. Isso se deve ao fato das regras de
análise estabelecidas por Mahoney para o quadro III se relacionarem primordialmente aos indicadores H1 e
A1, que possuem frequência/pertinência considerável segundo os dois métodos estudados. Embora todos os
demais indicadores possuam pertinência, segundo o MMN, estas não são em valores altos o suficiente para
alterarem os resultados já obtidos pelo MMT, com exceção do indicador A2. A única diferença notada foi a
recomendação de espaço necessário para dormir ao ar livre, que não é indicada pelo MMT. Esta
recomendação surge justamente devido a presença do indicador climático de aridez A2.

5. CONCLUSÕES
Com base no estudo das características e das variantes climatológicas locais, é possível observar que a cidade
de Arapiraca possui um clima composto basicamente de duas estações, que podem ser descritas como:
quente e úmida e quente e seca. A estação úmida é caracterizada por temperaturas do ar menos elevadas, a
umidade relativa do ar é alta e a amplitude térmica apresenta pequena variação entre o período noturno e
diurno. Esta estação vai de maio a setembro. Já a seca, tem como características temperaturas atingindo
níveis relativamente altos, a umidade do ar é menor e a amplitude térmica entre o período noturno e diurno é
significativamente alta. Este período vai do início de outubro até o mês de abril e início de maio.
A análise pelo MMN reafirma o comportamento climático observado. Percebeu-se que, em todos os
meses, há um alto grau de pertinência dos dados de temperatura ao grupo nebuloso “temperatura alta”
(Tabela 1). Já os dados de amplitude térmica mensal exibiram pertinências acima de 50% para “amplitude
alta” de setembro a março. Na Tabela 2, as pertinências para o grupo térmico “dia quente” se mantiveram
acima de 70% ao longo do ano todo. Todos estes dados ratificam a predominância de calor ao longo do ano.
A Tabela 1 ainda mostra que os dados de umidade relativa do ar possuem pertinências acima de 90%
de maio a agosto para o grupo “úmido”. Este período coincide com os meses com maiores valores de
pertinência dos dados de pluviosidade “alta”. Estes valores evidenciam a presença de uma estação úmida de
maio a agosto, e seca pelo resto do ano.
A Tabela 3 mostrou a pertinência dos dados a todos os indicadores climáticos, tanto os de umidade
quanto os de aridez, confirmando, mais uma vez, a caracterização de um clima composto. O principal
indicador de umidade foi o H1, indicado para mais de oito meses. Este indicador recomenda movimento do
ar indispensável. O principal indicador de aridez, por sua vez, foi o A2, indicando uma discrepância com
relação ao MMT, uma vez que, no MMT, o indicador de aridez com maior frequência é o A1, enquanto que
o A2 sequer aparece. No MMN, o indicador A1 aparece, porém com baixa pertinência.
Em consequência da presença deste indicador, na tabela 5, aparece a estratégia construtiva de espaço
necessário para dormir ao ar livre, segundo o MMN, enquanto não era indicada pelo MMT.
Esta pesquisa confirmou a necessidade de complementação do MMT pelo MMN para Arapiraca. O
estudo obteve êxito em traçar estratégias bioclimáticas para Arapiraca, podendo ser utilizado como base por
profissionais da região interessados em arquitetura bioclimática. É recomendável a realização de pesquisas
utilizando outras ferramentas projetuais, bem como com maior quantidade de dados a fim de resultados mais
amplos e confiáveis.
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RESUMO

Um dos pontos a serem analisados na implantação de aeroportos é a construção de edificações com
características adequadas ao clima e ao tipo de ocupação. Em muitos casos, as edificações são projetadas
principalmente em função de tendências estéticas globais e materiais de baixo custo, sem considerar as
condições de conforto térmico e funcionalidade. Diante disso levantam-se as seguintes problemáticas: Quais
as condições de conforto térmico no interior de um aeroporto? Qual a percepção do usuário sobre tais
condições? O objetivo do estudo foi realizar uma avaliação das condições das temperaturas do ar internas e
da percepção dos usuários da sala de embarque internacional do Aeroporto Internacional de Foz do IguaçuPR. Para isso foi levantada a percepção dos usuários em relação às condições de conforto térmico do
aeroporto por meio de um questionário estruturado e posteriormente, realizada a avaliação de um ambiente
do mesmo, com uso de equipamentos de medição de temperatura do ar. Através da análise dos resultados das
entrevistas realizadas e medições in loco, foram listadas recomendações para projetos aeroportuários, de
forma que tais resultados sejam úteis como material de apoio e consulta e no que concerne a percepção dos
usuários sobre essa tipologia.
Palavras-chave: Aeroportos; Conforto térmico; Percepção dos usuários.

ABSTRACT

One of the points to be analyzed in its implementation is the construction of buildings with characteristics
according to the climate and the occupation. In some cases, buildings are designed primarily considering
global aesthetic trends and low-cost materials, without regard to comfort and functionality. Based on this, the
following problems arise: What are the conditions of thermal comfort inside an airport? What is the user's
perception of such conditions? The main objective of the study was evaluated the conditions of the internal
air temperatures and the user’s perception about the international boarding room of the International Airport
of Foz do Iguaçu-PR. Therefore, the users' perception regarding the thermal comfort conditions of the airport
was raised through a structured questionnaire and later, the evaluation of an environment of the same with
temperature measurement equipment was performed. Through the analysis of the results of the interviews
conducted and measurements, recommendations for airport projects were listed, so that these results are
useful as support and consultation material and as far as the perception of the users about this typology is
concerned.
Keywords: Airports, Thermal comfort; Perception of users.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo o Instituto de Aviação Civil (IAC), o transporte aéreo no Brasil vem evoluindo com a economia
desde 1927. De acordo com dados da Infraero de 2014, o número de passageiros transportados por aeronaves
no Brasil se elevou em mais de 40% nos últimos cinco anos. Em 2014, 112.755.511 passageiros foram
transportados, sendo um incremento de 6,45% em relação a 2013. Entre 2010 e 2011 a variação anual
chegou a 15,20% (INFRAERO, 2014). Com a realização de grandes eventos esportivos como foi a copa de
2014 e os recentes jogos Olímpicos deste de 2016, o desenvolvimento da indústria do turismo exigiu a
implantação de infraestrutura adequada ao atendimento das necessidades relacionadas a essa atividade, em
especial seus aeroportos. Assim, é essencial dotar as regiões que oferecem potencial turístico de unidades
aeroportuárias apropriadas de acatar ao movimento de passageiros e aeronaves previsto, tanto no segmento
regular como no não regular. Para o atendimento dessa demanda é exigido um criterioso planejamento no
que corresponde a construção, regularização e gestão dos aeroportos, de maneira a que sejam implementadas
em consenso com as diretrizes provindas da autoridade aeronáutica.
Os dados da Infraero (2014) mostram que os aeroportos de médio porte ou regionais, são essenciais
para o desenvolvimento da aviação civil brasileira. Esse fato pode estar relacionado à desregulamentação do
setor, fazendo com que as companhias aéreas em busca de eficiência dirigissem suas operações em
aeroportos com capacidade operacional ociosa e obtendo elevada taxa de ocupação das aeronaves.
Visto que o conceito de aeroporto foi sendo ajustado e ampliado com o tempo tornando-se construções
complexas que se destacam muitas vezes como marco para a região, cidade ou até mesmo país, questões em
termos de imagem, normas e desenvolvimento tem se tornado cada vez mais importantes, sobretudo pelo fato
de receberem acréscimos de novas funções constantemente. Portanto, toda esta estrutura requer de um
espaço de grandes dimensões e a adoção de medidas que visem o melhor desempenho ambiental das
edificações.
Nesse contexto, este trabalho visa efetuar o diagnóstico de conforto ambiental, especificamente
conforto térmico da sala de embarque internacional do aeroporto de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná.
Como muitas edificações são projetadas principalmente em função de tendências estéticas, sem
considerar as condições de conforto térmico e funcionalidade, na maioria das vezes são descartadas as
análises de conforto térmico, a consequência disso são projetos com um maior impacto ambiental e menor
economia em longo prazo. Assim é levantada a seguinte problemática: Quais as condições de conforto
térmico no interior do aeroporto? Qual a percepção do usuário sobre tais condições? Com o intuito de
identificar e analisar os parâmetros que definem o desempenho térmico de um aeroporto foi realizada uma
avaliação da sala de embarque do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

2. OBJETIVO
Avaliar as condições da temperatura do ar interna e a percepção dos usuários da sala de embarque
internacional do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu-PR.

3. MÉTODO
Para o desenvolvimento deste trabalho realizou-se uma análise climática da cidade de Foz do Iguaçu-PR e
posteriormente, captaram-se os dados correspondentes ao conforto térmico da sala escolhida para análise no
Aeroporto. Para essa segunda etapa foram necessárias visitas técnicas ao local, medições dos espaços físicos,
inspeção visual e execução de levantamento fotográfico; além de realização de entrevistas com os usuários e
medições de temperaturas do ar internas. Após a realização dessas etapas houve ainda a necessidade de
comparação dos resultados obtidos com normas e regulamentos da área de conforto ambiental, desempenho
térmico e diretrizes específicas para aeroportos.

3.1 Clima de Foz do Iguaçu- PR
Nessa fase foram utilizados dados climáticos já analisados por pesquisas anteriores (MADUREIRA, SACHT
2015; DELGADO, SACHT, 2015).
Foz do Iguaçu possui um clima subtropical úmido mesotérmico, que segundo a classificação climática
de Köppen-Geiger a cidade é de clima temperado úmido com verão quente (Cfa).
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Tabela 1 – Regiões fundamentais e classes climáticas de Foz do Iguaçu-PR, segundo Köppen-Geiger.
Grupo climático

Regiões fundamentais

Classes climáticas

C - Clima temperado quente

F - Clima úmido

A - Apresenta verão quente

 A temperatura média do ar do mês
mais frio deverá estar compreendida
entre -3°C e 18°C.
 Temperatura média do ar do mês mais
quente maior que 10°C.
 Estações de Verão e Inverno bem
definidas.

 Ocorrência de precipitação em
todos os meses do ano.
 Inexistência de estação seca
definida.
 A precipitação média do mês mais
seco deverá ser superior a 60 mm

 A temperatura média do ar no mês
mais quente deverá ser superior a
22°C.

Fonte: (MADUREIRA; SACHT, 2015).

A NBR 15220-3 (2003) sobre “Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para
habitações unifamiliares de interesse social”, indica estratégias de condicionamento térmico para cada zona
baseadas na análise do clima. Para o caso da cidade de Foz do Iguaçu que se encontra na Zona Bioclimática
3, são sugeridas as estratégias bioclimáticas BCFIJ, encontradas na Tabela 2 com suas respectivas
características.
Tabela 2 – Detalhamento das estratégias de condicionamento térmico.
Estratégias

Características

Detalhamento das Estratégias

B

Zona de
aquecimento solar
da edificação

A forma, a orientação e a implantação da edificação, além da correta orientação de superfícies
envidraçadas, podem contribuir para otimizar o seu aquecimento no período frio através da
incidência de radiação solar. A cor externa dos componentes também desempenha papel
importante no aquecimento dos ambientes através do aproveitamento da radiação solar.

C

Zona de massa
térmica para
aquecimento

A adoção de paredes internas pesadas pode contribuir para manter o interior da edificação
aquecido.

F

Zona de
desumidificação
(renovação do ar)

As sensações térmicas são melhoradas através da desumidificação dos ambientes. Esta estratégia
pode ser obtida através da renovação do ar interno por ar externo através da ventilação dos
ambientes.

HeI

Zona de massa
térmica de
refrigeração

Temperaturas internas do ar mais agradáveis também podem ser obtidas através do uso de
paredes (externas e internas) e coberturas com maior massa térmica, de forma que o calor
armazenado em seu interior durante o dia seja devolvido ao exterior durante a noite, quando as
temperaturas externas do ar diminuem.

Zona de
ventilação

A ventilação cruzada é obtida através da circulação de ar pelos ambientes da edificação. Isto
significa que se o ambiente tem janelas em apenas uma fachada, a porta deveria ser mantida
aberta para permitir a ventilação cruzada. Também se deve atentar para os ventos predominantes
da região e para o entorno, pois o entorno pode alterar significativamente a direção dos ventos.
As janelas deverão se localizar em fachadas opostas para potenciar a ventilação cruzada.

IeJ

Fonte: (Elaborado a partir de ABNT, 2005).

3.2 Levantamento dos dados referentes ao local
Inicialmente analisou-se o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (Figura 1), identificando os ambientes e
escolhendo o local para a realização dos estudos de conforto térmico. Nesse caso foi escolhida a Sala de
Embarque Internacional (Figura 2 e 3), cuidando a não prejudicar as atividades rotineiras desenvolvidas no
aeroporto durante o estudo. Foi observado que o tempo de permanência dos passageiros nos ambiente está
entorno de 30 a 40 minutos. Após a escolha do ambiente foi realizada uma visita in loco para identificar os
detalhes do mesmo, observando os materiais construtivos utilizados e confirmando as dimensões do
ambiente e o seu entorno, para assim utilizar o layout da sala de embarque disponibilizada pela Infraero.
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Figura 1 – Aeroporto de Foz do Iguaçu vista aérea (Elaborado a partir de GOOGLE EARTH, 2017).

A partir da planta arquitetônica é localizada a sala de embarque internacional como mostrado na
Figura 2 e 3 a seguir:

Figura 2 – Localização da sala de Embarque Internacional do Aeroporto
de Foz do Iguaçu (INFRAERO, 2016).

Figura 3– Área analisada na Sala de embarque
internacional do Aeroporto (INFRAERO, 2016).

Figura 4 – Corte AA' da sala avaliada. (INFRAERO, 2016).

3.3 Levantamento dos dados referentes ao conforto térmico
Para a realização dessa etapa do trabalho, foi feito o monitoramento da temperatura do ar interna da sala de
Embarque Internacional do Aeroporto em dois pontos distintos. Para tal, foram instalados dois instrumentos
registradores de temperatura do ar modelo HOBO U10 - Temperature Data Logger, marca Onset. Esses
equipamentos foram instalados de maneira a possibilitar a captação das temperaturas do ar no interior do
ambiente em dois pontos centrais, conforme observado nas Figuras 5 e 6, localizados à altura de 2,40m. O
período de registros de dados foi das 12:00hrs do dia 28/10/2016 às 12:00hrs do dia 18/11/2016. No total
foram registros dados de três pontos, sendo dois internos e um externo. Com relação ao ponto externo, a
temperatura do ar exterior é fornecida pelo site da INMET, que conta com equipamento de medição
localizado nas imediações do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.
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Entrada

Figura 5 – Posicionamento dos instrumentos medidores
no interior da sala de embarque com a delimitação da
área a ser estudada.

Saída

Figura 6– Localização dos data loggers na sala de embarque.

Durante o monitoramento da sala, foram mantidas as suas condições normais de utilização, ou seja, o
funcionamento do ar-condicionado constante, portas normalmente abertas do lado de acesso à sala de
embarque e fechadas do lado de acesso às aeronaves até sua autorização final para embarque, mantendo
assim, a rotina de utilização do espaço. Os dados completos do equipamento foram primeiramente coletados
com o auxílio do software Onset Hoboware 3.7.2 (Figura 7), no qual foi selecionado o intervalo medido e
posteriormente agrupados os dados de temperatura do ar para os dois pontos.

Figura 7 – Saída de dados do software Onset Hoboware para captação de dados e análises de temperaturas do ar internas e
externas.

Após a retirada dos equipamentos, os dados foram tabulados no software Microsoft Excel, onde foram
elaborados gráficos comparativos dos valores de temperatura do ar obtidos nos pontos de registros e os
mesmos foram comparados com os valores determinados como adequados em relação ao conforto térmico
para o clima de Foz do Iguaçu, principalmente indicados por teóricos da área de conforto adaptativo.
Para o estabelecimento das temperaturas do ar de conforto térmico para a cidade de Foz do Iguaçu foi
realizada uma análise das normais climatológicas com base nos dados disponíveis no site do INMET entre os
anos de 1961-1990, de forma a obter uma faixa de temperaturas do ar de conforto térmico adequada ao clima
do município. Em seguida, os valores das normais climatológicas foram utilizados nas equações propostas
por Nicol e Humphreys (2002), Auliciems (1981), Humphreys (1978) e De Dear e Brager (2002), de forma a
verificar qual estaria mais adequada para avaliação do conforto térmico da sala de embarque do aeroporto de
Foz do Iguaçu. Posteriormente, as temperaturas do ar internas obtidas foram plotadas num gráfico,
analisando comparativamente a faixa de conforto térmico de acordo com cada teórico, de forma a verificar
qual se adapta melhor a realidade encontrada.

3.4 Levantamento da percepção dos usuários
Um questionário estruturado foi aplicado, de forma a obter a opinião dos usuários, sobre o ambiente para o
qual foram obtidos os valores de temperatura do ar. Esse questionário foi destinado tanto ao público que
frequenta o aeroporto (passageiros), quanto aos funcionários do mesmo. Dessa forma, pode-se avaliar o
ambiente analisado em termos de conforto térmico, de acordo com a percepção do usuário, resgate esse que
está sendo muito discutido atualmente na área de conforto térmico.
Um total de 85 questionários foram aplicados, dos quais 71 eram destinados aos passageiros e 14 eram
destinados aos funcionários. A idade não foi especificamente considerada na classificação e o número de
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mulheres e homens entrevistados foi aproximadamente semelhante (45 mulheres e 40 homens). Os
questionários possuem os seguintes tópicos principais: níveis de satisfação do usuário, separado entre
homens e mulheres, quanto ao conforto térmico; níveis de satisfação do usuário, separado entre passageiros e
funcionários, quanto ao conforto térmico; opinião sobre o conforto térmico de todos os usuários da sala
embarque durante as estações do ano e, por último, apresenta a seguinte pergunta: “com relação ao ambiente
de sua casa, como qualifica este local quanto ao conforto térmico?”.

4. RESULTADOS
4.1 Avaliação de conforto térmico
A avaliação de conforto térmico está dividida em duas partes, a primeira parte consistiu na determinação das
faixas de conforto térmico adaptativo para a cidade de Foz do Iguaçu, segundo quatro trabalhos de diferentes
estudiosos sobre tema (NICOL E HUMPHREYS, 2002; AULICIEMS, 1981; HUMPHREYS, 1978; DE
DEAR E BRAGER, 2002). Conforme os resultados obtidos, foi escolhida a faixa que mais se adequa às
condições de clima da cidade e posteriormente foi realizada uma comparação com os resultados obtidos na
avaliação da sala de embarque. A segunda parte abrange a comparação dos resultados das temperaturas do ar
obtidas dentro da sala em ambos os pontos P1 e P2, com a temperatura do ar externa proporcionada pelo
INMET no período de estudo.

4.1.1 Análise de Temperaturas do ar de Conforto Térmico de Foz do Iguaçu
Primeiramente para essa análise foram obtidas as faixas de conforto térmico, de acordo com estudos sobre o
conforto térmico adaptativo. Para determinar as faixas de temperaturas foram utilizados dados de Normais
Climatológicas obtidos no site do INMET, sendo o mesmo proveniente do histórico de temperaturas dos
anos 1961 a 1990. Cabe ressaltar que esse tipo de série de dados é fornecido a cada 30 anos, sendo que a
próxima só será obtida em 2021, porém, isso não inviabiliza sua utilização, sendo que é possível retirar
dados diários, mensais e anuais. A seguir são apresentadas as faixas de conforto térmico adaptativo segundo
os diferentes teóricos, considerando as temperaturas do ar da Cidade de Foz do Iguaçu (Figura 8).
(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 8 - Faixas de conforto térmico adaptativo segundo os diferentes teóricos: (A) Humphreys (1978); (B) Auliciems (1981); (C)
De Dear e Brager (2002) e (D) Nicol e Humphreys (2002).

A partir da análise realizada dos gráficos, percebe-se que a melhor adequação, no caso do clima de Foz
do Iguaçu é a proposta de Humphreys (1978), pois grande parte dos meses fica inserida na faixa de conforto
térmico. Portanto a escolha da equação se deu pela concordância entre clima externo e a equação, ou seja, foi
escolhido o modelo que demanda menos esforço em termos de condicionamento para aplicação para o clima
de Foz do Iguaçu. Outros estudos realizados (PEREIRA; DE ASSIS, 2010, FERREIRA; DE SOUZA, 2013)
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também indicaram o modelo de Humphreys (1978) como o mais adequado para cidades de climas quentes do
território nacional.
Por Humphreys (1978), a equação e dada por:
Tn = 12,9 + 0,534.Te

Equação 1

Onde:
Tn é Temperatura do ar de neutralidade (temperatura do ar considerada confortável) [oC];
Te é Temperatura média mensal do ar exterior [oC].
A Figura 9 apresenta os dados de temperaturas do ar dos pontos analisados dentro da sala de embarque
(P1 e P2) em comparação das temperaturas do ar internas medidas e a temperatura do ar externa dada pelo
INMET para todo o período monitorado. Esse período de medições se iniciou no dia 28 de outubro, a partir
das 12:00 p.m. finalizando no dia 18 de novembro do mesmo horário.

Figura 9– Gráfico das temperaturas de ar no ponto P1 e P2 da sala de embarque e a temperatura externa fornecida pelo
INMET.

Através dos resultados obtidos das temperaturas do ar nos pontos P1 e P2 pode-se observar na Figura
9, que a variação da amplitude entre ambos não foi muito significativa. Sendo que as temperaturas do ar se
mantiveram em média na faixa dos 23°C, para ambos os pontos. Com relação à temperatura do ar externa é
possível verificar que existiram amplitudes ou diferenças de temperaturas do ar bem distintas durante o
período de monitoramento. Através da tabela 7 são apresentados os valores máximos, mínimos e médios de
temperatura do ar para o exterior e para os dois pontos medidos no interior.
Tabela 3 – Período total de medições: valores máximos, mínimos e médios de temperatura do ar.
Amplitude
Valor
Valor
Média
[oC]
mínimo
máximo
Pontos medidos
[oC]
o
o
[ C]
[ C]
(No período)
Exterior (Pext)
8,0
33,1
25,1
22,2
Interior 01 (P01)
20,2
27,8
7,6
22,9
Interior 02 (P02)
19,9
26,5
6,6
22,6
Diferença de temperatura do ar: (P1 - P2)
0,3
1,3
Diferença de temperatura do ar: (Pext - P1)
-12,2
5,3
Diferença de temperatura do ar: (Pext - P2)
-11,9
6,6
-

O período avaliado apresentou temperatura do ar externa mínima de 8,0°C e máxima de 33,1°C,
resultando em uma amplitude no período de 25,1°C. O valor médio da temperatura do ar para esse período
foi de 22,2ºC. Para o ponto interior P1 medido, a temperatura do ar mínima foi de 20,2°C e máxima de 27,8
°C, resultando em uma amplitude no período de 7,6°C. O valor médio da temperatura do ar para o ponto P1
foi de 22,9ºC. Para o ponto interior P2, a temperatura do ar mínima foi de 19,9°C e máxima de 26,5°C,
resultando em uma amplitude no período de 6,6°C. O valor médio da temperatura do ar para o ponto P2 foi
de 22,6ºC.
Comparando os dois pontos interiores medidos, o ponto P1 apresentou uma pequena diferença
superior entre os valores de temperatura do ar máxima e a mínima, isso se explica pelo fato de que o mesmo
se encontra posicionado em uma região onde está mais exposto à radiação proveniente do exterior, pois se
localiza de frente à porta envidraçada de saída para embarque para as aeronaves. Isso acarreta maiores
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temperaturas do ar, tanto no momento em que as portas são abertas, como pela incidência de radiação direta
e refletida recebida. Na Figura 11 é realizada uma comparação entre as temperaturas do ar internas
monitoradas nos dois pontos e os resultados obtidos de faixa de conforto térmico para os meses de outubro e
novembro segundo a equação desenvolvida por Humphreys (1978) (Figura 10).

Figura 10 – Representação da área analisada segundo Figura 11 – Comparação entre as temperaturas do ar medidas no ponto P1, P2
a equação desenvolvida por Humphreys (1978).
e a Faixa de Conforto térmico

Com a comparação entre pontos monitorados e os resultados obtidos da faixa de conforto térmico para
a cidade de Foz do Iguaçu é possível determinar a quantidade de horas em que uma edificação em geral
estará dentro e fora desta faixa de conforto térmico e se for necessário, realizar alterações de projeto para
adequá-la à realidade climática. Para o caso da sala de embarque, pode-se observar que para os meses de
outubro e novembro, a maior parte do tempo, a temperatura do ar se encontra fora da faixa de conforto
térmico estipulada por Humphreys (1978), isso pode significar que quanto menos tempo a temperatura do ar
estiver dentro da faixa, maior será o gasto com climatização, seja para aquecimento ou para resfriamento do
ambiente. O conforto térmico adaptativo segundo Graf e Tavares (2012) é um parâmetro realístico, uma vez
que considera a opinião das pessoas em relação à sensação térmica.

4.2 Percepção do Usuário x Análise de Temperaturas do ar de Conforto Térmico
Os valores encontrados nos gráficos das Figuras 12 e 13 representam em uma escala desde “muito frio” a
“muito quente”, o nível de conforto térmico considerado que a sala de embarque internacional apresenta.
Como se pode observar, a opção que mais se destaca da escala foi o conceito de “bom”, com 55% da opinião
masculina, porém, ocorreu uma pequena diferença em relação à opinião das mulheres, que indicaram o
ambiente como “razoável” e “bom”.

Figura 12 – Gráfico com a resposta (% de pessoas e
seus níveis de satisfação) dos questionários de homens e
mulheres sobre o nível de conforto térmico da sala de embarque.

Figura 13 – Gráfico com a resposta (% de pessoas e
seus níveis de satisfação) dos questionários de passageiros e
funcionários sobre o nível de conforto térmico da sala de
embarque.

Para a análise feita com relação aos funcionários e passageiros, a resposta dos funcionários foi
principalmente entre “razoável e quente”. Durante a entrega dos questionários, ao dialogar com alguns dos
funcionários do local foi possível obter a informação de que a climatização artificial do ambiente em alguns
períodos do ano não é bem regulada, causando certo incômodo em termos de temperaturas do ar. A seguir na
Figura 14 é apresentada a opinião dos funcionários em relação à temperatura do ar do ambiente da sala de
embarque durante o verão e o inverno.
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Figura 14 – Opinião sobre o conforto térmico da sala durante as estações do ano.

Alguns outros dados retirados dos questionários são apresentados a seguir para maior informação
sobre as opiniões encontradas sobre a sala de embarque. Em relação à própria casa, 41% dos entrevistados
consideram as condições de conforto térmico boas (Figura 15).

Figura 15 – Respostas obtidas para a questão: “Com relação ao ambiente de sua casa, como qualifica este local?”

Em relação ao tamanho, para a sala de embarque internacional 38% dos questionários responderam
que a mesma é insuficiente, mencionando também que o espaço proporciona uma sensação de aperto por
possuir o forro muito baixo. Para o tamanho geral do aeroporto 44% das pessoas consideraram razoável.
Entre os países que tiveram influência nas respostas desses questionários pode-se ver que 56% eram
brasileiros, seguido por 35% peruanos, isso se deve pelo fato que o voo internacional existente é com
destino a Lima, Peru.

5. CONCLUSÕES
O presente trabalho investigou a natureza das condições de conforto térmico na sala de embarque
internacional do aeroporto de Foz do Iguaçu. As condições das temperaturas do ar internas foram
monitoradas em diferentes pontos da área escolhida, juntamente com a aplicação de questionários
estruturados durante os dias monitorados a 85 usuários e funcionários, obtendo informações sobre os níveis
de conforto térmico.
Os resultados revelaram que existe uma boa aceitação com relação às condições ambientais preferidas
e as experimentadas, como de temperatura do ar. Além disso, temperaturas do ar do ambiente da sala de
embarque e sensações térmicas dos usuários também foram encontradas satisfatórias dentro de uma visão
média geral. Como a sala de embarque é um espaço de transição, os passageiros demonstraram um maior
potencial de adaptação ao ambiente, sendo mais tolerantes às temperaturas do ar por tratar-se de um
ambiente temporário. Por outro lado, por permanecer por mais tempo na sala de embarque, os funcionários
são mais sensíveis as constantes mudanças de temperatura do ar que ocorrem no ambiente, apresentando
maior insatisfação quanto a essas variações.
A comparação realizada entre as temperaturas do ar monitoradas desde o dia 28 de outubro ao dia 18
de novembro, com as temperaturas do ar da faixa de conforto térmico estipuladas em função da equação de
Humphreys (1978), foram observados níveis acima dos recomendados. Seria necessário realizar um estudo
mais criterioso com relação as temperaturas do ar médias para faixas de conforto térmico com dados dos
últimos 20 anos para a Cidade de Foz do Iguaçu, pois esse estudo foi realizado com as Normais
Climatológicas de 1961-1990, sendo visíveis as mudanças climáticas atuais.
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Por fim, analisar as condições de conforto térmico e compreender os diferentes requisitos do mesmo é
importante para melhorar as condições no interior dos espaços e identificar as estratégias adequadas para
reduzir o consumo de energia. Tais conhecimentos podem influenciar no projeto, bem como nas potenciais
remodelações das instalações terminais existentes e na concepção de novos edifícios. Salienta-se ainda o
desafio de fazer tal análise para tipologias com diferentes tipos de usuários e tempo de permanência no local.
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RESUMO
O conforto no ambiente construído é muitas vezes confundido com o conforto térmico do ambiente.
Entretanto, o conforto é multidimensional, abrangendo desde os aspectos fisiológicos até os aspectos
psicológicos. Neste sentido, o objetivo do presente artigo é apresentar um espectro das várias dimensões do
conceito de “conforto” e sua relação com o ambiente construído. A base metodológica empregada neste
estudo é a pesquisa bibliográfica apoiada na bibliometria, cujo caráter exploratório visa identificar o
conhecimento existente acerca do tema. Através da investigação científica dos dados obtidos foi possível
destacar a evolução do conceito de conforto e sua relação com o ambiente construído. Além disso, foram
identificadas as principais correntes, os principais autores e instituições de pesquisa voltadas a esta área do
conhecimento.
Palavras-chave: conforto, ambiente construído, bibliometria.

ABSTRACT
Comfort in the built environment is often confused with the thermal comfort of the environment. However,
comfort is multidimensional, ranging from physiological aspects to psychological aspects. In this sense, the
purpose of this article is to present a spectrum of the various dimensions of the concept of "comfort" and its
relationship with the built environment. The methodological basis used in this study is the bibliographical
research supported in bibliometrics, whose exploratory character aims to identify the existing knowledge
about the subject. Through the scientific investigation of the data obtained it was possible to highlight the
evolution of the concept of comfort and its relationship with the built environment. In addition, we identified
the main currents, the main authors and research institutions focused on this area of knowledge.
Keywords: comfort, built environment, bibliometrics.
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1. INTRODUÇÃO
O termo conforto aborda múltiplas interfaces entre várias disciplinas e isso provoca a dificuldade em se criar
uma teoria que unifique e aproxime todos os constructos criados e estudados.
Podem-se verificar definições em alguns dicionários disponíveis como: “Atmosfera que rodeia o ser
humano”, “Ato ou efeito de confortar-se”, “Estado de quem é ou se sente confortado”, “Atmosfera agradável
que rodeia o ser humano que pode ser ambiente material como também ambiente emocional” dentre várias
outras (FERREIRA, 2004; MICHAELIS, 2004). Porém a maioria dos estudos e artigos na área de engenharia
e arquitetura refere-se à palavra conforto como conforto térmico ou acústico de um ambiente a qual a pessoa
está inserida.
Cristine MacLaren em 2012, em uma experiência singular que a levou se aprofundar no estudo do
conforto a bordo de um navio cargueiro de Nova York à Berlim durante 15 dias, escreveu que a origem da
palavra conforto vem do inglês como um substantivo, no sentido de “fortalecimento, apoio, consolo”, e
também como verbo, “fortalecer os sentidos, dar apoio, consolar”. Maldonado (1991) complementa, no
francês confort (substantivo) e conforter (verbo), e do latin confortare, de com (expressar força intensiva) e
fortis (forte).
Durante muitos séculos a palavra conforto significava principalmente algo emocional, como um apoio
a momentos difíceis, envolvia sentimentos de tristeza. A autora MacLaren (2012) destaca que a descrição
etimológica que diferenciou este conceito surgiu em meados do século XVII como “algo que produz a
facilidade física”.
Crowley (2001) escreveu que no final do século XVIII, o conforto físico foi defendido como um
direito dos mais desfavorecidos e uma responsabilidade da humanidade. Exerceu uma força ideológica como
um apelo à justiça aos pobres, cuja falta de conforto indicava uma necessidade de remediar as suas
circunstâncias.
Atualmente a palavra conforto está intrinsicamente ligada ao estado físico de uma pessoa dentro de um
ambiente que a envolva, seja sua moradia, seu trabalho ou a cidade.Porém, por mais que no decorrer dos
anos a definição da palavra tenha se modificado para se referir a um estado físico mais do que psicológico, a
compreensão mais profunda da palavra conforto permanece trazendo muitas vezes alento à mente e ao
coração mais do que sobre o corpo (MACLAREN, 2012).
Numa diversidade de áreas do conhecimento o tema conforto é abordado em várias disciplinas, mas
sempre estudando a interação do indivíduo com o ambiente, contudo existe uma dificuldade de identificar
uma corrente que sintetize o termo com apenas um constructo científico com uma definição clara e
embasamento empírico. Isso acontece porque todas as áreas estão interligadas através da
transdisciplinaridade existente na palavra conforto.
Para esclarecer a abordagem transdisciplinar da palavra conforto existe a necessidade de esclarecer e
diferenciar outros termos como multidisciplinar, pluridisciplinar e interdisciplinar.
A multidisciplinaridade envolve mais de uma disciplina, porém elas não se integram entre si, buscam a
solução de um problema sem explorar a articulação, sem uma cooperação entre as disciplinas. A
pluridisciplinaridade é um sistema de objetivos múltiplos, existe troca entre as disciplinas, mas sem
coordenação, apenas estudam o mesmo objeto ao mesmo tempo (SILVA, 1999). Gunther; Elali; Pinheiro
(2004) e Silva (1999) escrevem que a interdisciplinaridade é o termo mais antigo usado para aquilo que
estabelece relações entre duas disciplinas ou ramos de conhecimento, o que é comum a duas ou mais
disciplinas, promove uma integração dos resultados, porém os interesses próprios de cada disciplina são
preservados.
A transdisciplinaridade representa um nível de relação disciplinar além da interdisciplinaridade, etapa
superior de integração onde não existe fronteira entre as disciplinas, um sistema inovador, busca superar o
conceito de disciplina, é a busca do sentido da vida através de relações entre os diversos saberes, numa
democracia cognitiva, nenhum saber é mais importante que outro, todos são igualmente importantes. Os
temas transversais recorrem a uma articulação dos conhecimentos das diversas disciplinas, eles ultrapassam
barreiras epistemológicas e possibilita uma visão mais significativa do conhecimento (SILVA, 1999;
SANTOS, 2008).
Na Figura 1 demonstra a abordagem utilizada para solucionar um problema, e como passou
progressivamente de uma abordagem disciplinar para transdisciplinar.
Em situações quando o conhecimento de uma disciplina não for suficiente e a demanda de
conhecimentos for muito particular e que não se enquadram nas fronteiras clássicas das disciplinas de
conhecimento, deverá ser adotado uma abordagem transdisciplinar, ou seja, conceitos e métodos precisam
ser aplicados de forma conjunta. A necessidade destas abordagens é resultado da diversidade de variáveis
que envolvem as áreas de conhecimento relacionadas aos “novos” problemas enfrentados pela Engenharia.
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Transdisciplinar
Disciplinar
Observação da
realidade a partir de
uma base de
conhecimentos

Realidade

Observação da
realidade
realizada na
interseção dos
conhecimentos
das disciplinas.

Multidisciplinar
Interdisciplinar

Observação da realidade é
realizada por disciplinas do
conhecimento
isoladamente

Pluridisciplinar
Observação da realidade realizada por várias
disciplinas do conhecimento havendo troca entre elas.

Observação da
realidade realizada
usando a transferência
de conhecimento de
uma disciplina para
outra.

Figura 1 – As várias abordagens para se observar a realidade. (IAZORINSKI NETO E LEITE, 2010)

Neste novo contexto, a ação do Engenheiro deve-se pautar em uma visão mais ampla possível dos
problemas a serem tratados para que a maior parte dos fatores envolvidos seja considerada na sua formulação
e compreensão. Em função destas características, a Engenharia tornou-se um campo fértil para a aplicação
pensamento complexo na solução de seus problemas. O pensamento complexo é a aproximação da
compreensão humana da realidade complexa dos fenômenos.
A abordagem transdisciplinar não é um exercício simples, exige um esforço do grupo de trabalho que
estará envolvido e dependerá de uma integração de todos. De acordo com Gunther; Elali; Pinheiro (2004) é
caracteristicamente um trabalho em grupo e depende em grande parte dos talentos que compõe a equipe bem
como sua integração e entrosamento para se gerar conhecimento a partir de uma compreensão ampla da
realidade em estudo.
As definições de conforto tendem a ser relacionadas à formação profissional do pesquisador e ao
interesse daqueles que formulam seu conceito, assim, para um profissional da área da saúde, enfatiza os
aspectos fisiológicos, um psicólogo, os comportamentais, um engenheiro, o desempenho e assim
consequentemente com os ergonomistas, designers, e tantos outros que se utilizam da palavra conforto.
Portanto seu conceito é subjetivo, não existindo uma definição universalmente aceita (VAN DER LINDEN;
GUIMARÃES; TABASNIK, 2005).
Formando novos conceitos e construindo linhas de conhecimentos, várias disciplinas formam
correntes de pensamentos sobre a linha de conforto ambiental.
Segundo Schmid (2005) nos Cursos de Arquitetura e Engenharia Civil a expressão “conforto
ambiental” substituiu a “física aplicada às edificações” a mudança do nome sugeria um estudo mais amplo
caminhando para o projeto arquitetônico, porém ainda hoje se resume na grande maioria em apenas uma
mudança de nome e continua sendo uma física aplicada, ainda se mostra muita mecanicista, indiferentes aos
aspectos fisiológicos e psicológicos.
Já para a corrente de pensamento da Área de Saúde, Silva, Carvalho e Figueiredo (2011) investigaram
as predicações de conforto numa perspectiva dos clientes e dos enfermeiros definindo o conceito de conforto
como “um estado de relaxamento experimentado no corpo seguido de bem-estar – físico, psicoespiritual e
social em razão do cuidado e satisfação das necessidades, podendo resultar em qualidade de vida”. Kolcaba e
Wilson (2004) destaca que a atenção ao conforto do paciente pode envolver um aumento de esperança e
confiança fazendo que as complicações diminuam, pois muitas são relacionadas à alta ansiedade dos
pacientes.
Para essas autoras para a realização do conforto existem quatro contextos primeiro relacionado ao
físico envolvendo sensações corporais e a homeostase, segundo o psicoespiritual incluindo itens como a
auto-estima, sexualidade, significado da vida e espiritualidade, terceiro o ambiental incluindo temperatura,
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luz, som, odor, cor, mobília, paisagem e outros fatores da experiência humana e por último o sócio-cultural
envolvendo relações interpessoais, família, finanças, ensino, cuidados com a saúde pessoal etc...
O estudo realizado por Van Der Linden e Guimarães (2004) numa corrente de pensamento da Área de
Ergonomia, chegaram à conclusão de duas definições complementares: “O conforto é uma sensação
prazerosa de bem-estar físico e psicológico” e “O conforto é uma condição de bem-estar com ausência de
estresse, dor e desconforto, definida a partir de uma situação de desconforto”.
O resultado da pesquisa ainda mostrou que na opinião de especialistas, o conforto é “função de uma
harmonia entre as condições internas e externas”. Quanto aos efeitos do conforto, a análise demonstrou que a
afirmativa que “o conforto elimina as restrições comportamentais” não é aceita, mas a afirmativa “o conforto
otimiza o desempenho” apresentou concordância entre os especialistas. A pesquisa também demonstrou que
o conforto é proporcionado por ambientes e existe correlação com postos de trabalho e objetos, indicando
uma interação entre os elementos que constituem o entorno do trabalho na percepção do conforto.
Slater (1985), Van Der Linden e Guimarães (2004) concluem que o conforto se apresenta como um
constructo fortemente afetado por variáveis de contexto de forma coincidente.
Há livros de arquitetura que, ao tratar de espaço, tocam os diversos contextos do conforto,
mas no contexto ambiental restringem-se ao espaço visível. Por outro lado, normas técnicas
em conforto na edificação, que cobrem os diversos fenômenos físicos do ambiente,
limitam-se ao contexto ambiental e não consideram o nível da transcendência. Dizem
respeito a aspectos de um abrigo para o corpo. Entretanto, o ambiente construído é um
anteparo existencial, um abrigo também para a alma. (SCHIMID, 2005)

Conhecendo, portanto, a transdisciplinaridade necessária da palavra conforto, este artigo apresenta
como resultado a necessidade de serem tratadas duas dimensões distintas a fisiológica e a psicológica e
ambas interagindo no ambiente físico. Van Der Linden; Guimarães; Tabasnik (2005) descrevem que os
aspectos psicológicos referem-se ao conforto mental e os aspectos físicos correspondem à interação com o
ambiente e seus efeitos estão nas dimensões fisiológica e psicológica.

2. OBJETIVO
O objetivo do presente artigo é apresentar um espectro das várias dimensões do conceito de “conforto” e sua
relação com o ambiente construído.

3. MÉTODO
A base metodológica empregada neste estudo é a pesquisa bibliográfica apoiada na bibliometria, cujo caráter
exploratório visa identificar o conhecimento existente acerca do tema. Prasad, Tata (2005) apontam a
pesquisa bibliométrica pela análise de publicações, como um meio de identificar padrões na literatura
demonstrando os periódicos que mais publicaram e as áreas mais relacionadas à temática da pesquisa.
Inicialmente um estudo bibliométrico é desenvolvido através da análise de um conjunto de palavras
chave em uma base de dados, as informações obtidas possibilitam realizar correlações entre as diversas
publicações, seus autores e características dos documentos.
A análise bibliométrica desenvolvida nesta pesquisa tem por objetivo analisar a quantidade de
publicações e estudos acadêmicos já publicados em número, quantidade de publicações, países de origem,
tipos de publicações dentre outras análises, referentes ao tema conforto ambiental já referenciada. Para
atingir o objetivo foram realizadas as seguintes etapas:
1. Escolha da base bibliográfica - A base de dados escolhida foi o Scopus por se tratar da maior
base de dados de resumos e citações da literatura científica mundial (SCOPUS, 2016). É a base
mais abrangente na área de Engenharia.
2. Definição das palavras-chave – o objetivo desta etapa é delimitar precisamente o tema estudado
Em um primeiro momento, é necessário definir claramente a área da pesquisa, o assunto e o tema.
A partir destas determinações, decompõem-se estes itens em palavras chaves, inicialmente em
português. Utilizando-se destas palavras-chave encontradas, foi feita uma busca no Google
Acadêmico para obter artigos relevantes no tema proposto. Através da análise dos títulos e
abstract destas publicações, foi possível verificar outros termos em português e em inglês que são
recorrentes entre as publicações nesta área. A partir das palavras chaves em inglês e seus similares
e sinônimos, foi possível elaborar o string de busca mostrada no Quadro 1.
3. Análise dos dados gerados pela base de dados – para fazer uma análise global dos dados foi
utilizada a análise bibliométrica do próprio Scopus. Ela teve a finalidade de mensurar a
repercussão e o impacto de determinados autores e periódicos, possibilitando conhecer as
ocorrências de variação. As características analisadas foram: publicações por ano, produção dos
743

4

autores, instituições dos autores, documentos por área de pesquisa e país/território com mais
publicações.
4. Análise da densidade das palavras do título e resumo – os resultados obtidos na base Scopus
foram exportados para um arquivo no formato “.ris”. Este arquivo tratado pelo sofware
VOSviewer. O tratamento permite fazer um mapeamento baseado na frequência em que as
palavras aparecem nos textos e na sua proximidade (quando aparecem juntas). Isso permite montar
um mapa da “densidade” das palavras que caracterizam os documentos selecionados. A análise do
mapa é feita por uma análise visual dos resultados.

4. RESULTADOS
A base de dados escolhida para esta análise foi o SCOPUS, um banco de dados contendo resumos, artigos de
jornais e revistas técnicas acadêmicas, com mais de 20mil citações de mais de 5000 editoras e mais de 16500
revistas das mais diferentes áreas científicas (SCOPUS, 2016). Após utilizou-se o programa VOSviewer,
gratuito que é utilizado com propósito de construir mapas utilizando técnicas de mapeamento de
agrupamentos baseados em dados da rede.
Inicialmente, realizou-se uma síntese das principais palavras-chaves sobre o tema, depois de
desenvolvido os temas de referências, foram originados uma string de busca utilizado como ferramenta de
investigação na base de dados Scopus (Quadro 1). Optou-se em delimitar e restringir a string para abranger o
máximo de temas de referências possível em todas as áreas.
Quadro 1 – String de Busca

“comfort” OR “built environment” OR “home building” OR “construction” OR “environmental
awareness” AND “indoor environmental” OR “physical environment”

A busca final resultou em 11.641 artigos publicados entre 1968 e 2017, limitando para os últimos dez
anos de 2007 a 2016, pode-se concluir que o tema tem gerado um maior número de publicações a cada ano,
como pode ser visto na Figura 2.

Figura 2 – Número de publicações por ano. (SCOPUS, 2016)

Para obter um perfil mais recente com tendências atuais, optou-se em restringir as análises das
publicações do ano de 2016, resultando em 1027 artigos, obtendo um perfil das publicações, gerando
análises descritivas de frequência.
Os dez autores que mais se destacaram no ano de 2016, possuindo acima de 8 publicações estão
representados na Figura 3.
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Figura 3 – Distribuição de publicações por autor. (SCOPUS, 2016)

Esses autores pertencem a diversas instituições de ensino de diferentes origens. As dez mais
importantes do total das instituições declaradas, encontram-se representadas na Figura 4, com destaque para
a Tsinghua University de Pequim na China uma das universidades mais respeitadas do país e Universiteit
Gent, localizada na cidade de Gante na Bélgica, uma das maiores universidades do país Belga.

Figura 4 – Distribuição das publicações por instituição. (SCOPUS, 2016)

Em relação ao país de origem dos autores das publicações analisadas, os Estados Unidos apresentam a
maior frequência de ocorrência, com 278 publicações, seguido do Reino Unido com 122, China 97 e
Austrália com 86. A figura 5 demonstra a relação dos 10 principais países em termos de número de
publicações pertinentes ao tema desta pesquisa.
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Figura 5 – Distribuição das publicações por país de origem dos autores. (SCOPUS, 2016)

Na Figura 6 apresenta a distribuição das publicações entre as áreas principais de estudo, sendo os de
maior destaque Engenharia com 33,3% das publicações seguidas das áreas de Ciências Sociais, Medicina e
Ciências do Meio Ambiente.

Figura 6 – Distribuição dos documentos por área de estudo. (SCOPUS, 2016)

Continuando a análise das características das publicações, a base de dados foi exportada para o
sofware VOSviewer que identificou um mapeamento agrupando palavras chaves contidas sobre o tema de
pesquisa, formando Mapas de Densidade como pode ser visto na Figura 7.
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Figura 7 – Visualização por densidade das palavras chaves. (VOSviever, 2016)

Por meio da análise da Figura 2, observam-se dois polos bem distintos, o primeiro destacando a
temperatura, conforto térmico dentre outras palavras que envolvem o conforto fisiológico e o outro polo bem
característico com palavras chaves relacionado à área humana, ao sentimento, com palavras como percepção,
experiência, pessoa, atitude, etc.
Cabe destacar também dois outros eixos importantes que configuram o envolvimento dos dois polos,
os ambientes internos e ambientes externos. Através da configuração da Figura 3, podem-se visualizar as
características principais das publicações sobre o tema pesquisado.

Figura 8 – Perfil das publicações sobre o tema conforto

Observa-se ainda uma disponibilidade de conhecimentos através das principais publicações muito
desconectas, com abordagens conduzidas por uma estrutura de pesquisa disciplinar, não existindo um
pensamento sistêmico ao qual demanda a palavra conforto. Uma abordagem sistêmica pautada na
transdisciplinaridade é baseada na busca de uma visão geral do objeto, tendo o objetivo de identificar uma
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maior possibilidade de relações entre os elementos de um sistema.
A transdisciplinaridade pode identificar conceitos abrangentes que podem transitar entre várias áreas
do conhecimento para alcançar a melhor compreensão possível dos fenômenos assim buscando soluções que
realmente originam diferenças nas relações já existentes.

5. CONCLUSÕES
O objetivo deste artigo foi apresentar um breve levantamento das publicações e pesquisas relacionadas ao
tema “conforto”. Observa-se que as pesquisas abrangeram uma estrutura disciplinar divididas em dois polos
distintos o Fisiológico e o Psicológico, dentro de um espectro em dois níveis, o ambiente interno e o
ambiente externo.
As pesquisas sobre este tema concentram-se nos Estados Unidos, no Brasil, são poucos os estudos que
estabelecem a transdisciplinaridade necessária e inerente ao tema conforto, os trabalhos são realizados de
forma alastrada e aleatória, entre diferentes instituições de pesquisa.
Observou-se que o trabalho desenvolvido nas publicações é realizado de uma forma disciplinar não
existindo interação dirigida pela necessidade de observação da realidade em vários níveis de complexidade
para que aconteça um estudo sistêmico da realidade de forma transdisciplinar.
Em uma linha evolutiva do conceito de conforto observam-se os atribuídos do contexto fisiológico
mais físico e ao contexto mais subjetivo o psicológico, no entanto são conceitos que se complementam,
existindo uma troca e dependência de uma da outra que só vão existir de maneira significativa através da
transdisciplinaridade.
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RESUMO

Os recentes aumentos da tarifa de energia elétrica no Brasil têm chamado a atenção sobre a importância de
projetos, sobretudo de habitação de interesse social, que utilizem estratégias passivas de resfriamento, como
é o caso da ventilação natural. Vários autores concordam que para um bom desempenho de ventilação
natural no interior de um edifício devem-se considerar variáveis como posição, dimensionamento, tipologia
de aberturas, além de configuração interna. Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise
comparativa do desempenho da ventilação natural em um edifício base (inserido no programa habitacional
Minha Casa Minha Vida) e seu protótipo com modificações nas variáveis acima mencionadas no intuito de
discutir sobre a eficiência das mesmas. Para isso, realizou-se simulação computacional da ventilação natural
por meio de fluidodinâmica computacional (CFD). Recuperou-se uma das tipologias arquitetônicas do
“Programa Minha casa minha vida” anteriormente estudada e criou-se um modelo tridimensional com
alterações nas aberturas de modo a tentar minimizar problemas de ventilação identificados nos quartos e nos
apartamentos a sotavento (onde velocidades médias muito baixas foram atingidas). Simulou-se vento Norte
(segunda predominância de ventos para a cidade de Campinas /SP). Foram comparados resultados de
simulação entre o modelo base e o modelo alterado verificando-se que a inserção de novas aberturas nos
quartos em posições estratégicas bem como a mudança na posição e tipologia da porta de entrada (bandeira
lateral pivotante) proporcionaram melhorias quali-quantitativas de ventilação nesses ambientes.
Palavras-chave: simulação computacional, ventilação natural, aberturas.

ABSTRACT
The recent increases in the electricity pricing in Brazil have raised the importance of projects,
especially social interest housing programs, that use passive strategies of cooling, such as natural ventilation.
Several authors agree that for a good performance of natural ventilation inside a building, variables such as
position, design, type of openings and internal configuration must be considered. This work aimed to
perform a comparative analysis of the performance of natural ventilation in a base building (part of the
“Minha Casa Minha Vida” housing program) and its prototype with modifications in the variables mentioned
above, in order to discuss their efficiency. For this, computational simulation of the natural ventilation
through computational fluidodynamics (CFD) was performed. One of the previously studied architectonic
typologies of the "Minha Casa Minha Vida Program" has been recovered and a three-dimensional model
with alterations in the openings was created in order to minimize the ventilation problems identified in the
rooms and apartments facing leeward (where very low average speeds were reached). The North wind was
simulated (second wind predominance for the city of Campinas / SP). Simulation results were compared
between the base model and the modified one. Results show that the insertion of new openings in the rooms
in strategic positions as well as the change in the position and typology of the entrance door (pivoting side
opening) provided quali-quantitative improvements to the ventilation in these environments.
Keywords: computer simulation, natural ventilation, openings.
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1. INTRODUÇÃO
Os recentes aumentos da tarifa de energia elétrica no Brasil têm chamado a atenção sobre a importância de
projetos, sobretudo de habitação de interesse social, que utilizem estratégias passivas de resfriamento, como
é o caso da ventilação natural. No caso de edifícios verticais muitas são as vantagens de morar num
apartamento bem ventilado: a renovação do ar propicia um ambiente mais salubre, mais confortável
termicamente e mais econômico do ponto de vista do consumo de energia.
Sabe-se que a ventilação cruzada proporciona maior eficiência para conforto térmico e remoção do
calor gerado por fontes internas. O principio básico para obtenção da ventilação cruzada é a diferença de
pressão entre as aberturas de entrada e saída do vento. Por isso vários autores concordam que para um bom
desempenho de ventilação natural no interior de um edifício devem ser consideradas variáveis como posição,
dimensionamento, tipologia de aberturas e configuração interna (AWBI, 1995; GIVONI, 1962, 1998;
BITTENCOURT; CANDIDO, 2005). Observa-se que todas elas são definidas pelo projetista do edifício que,
se bem conhecedor do processo, pode induzir um circuito interno de ventilação eficiente.
A opção pelo cenário desta pesquisa priorizou a abrangência social proporcionada pelo programa
habitacional do governo brasileiro intitulado “Programa Minha casa minha vida”- PMCMV. Todos sabem da
magnitude deste programa em âmbito federal não só em números de moradias entregues, mas nas que ainda
estão por vir, uma vez que o mesmo encontra-se em sua terceira etapa e está ampliando subsídios para novas
faixas salariais. Este programa traz consigo uma característica marcante da reprodução de seus projetos,
independentemente do clima local, os quais são implantados nos lotes sem priorizar as melhores orientações
e isto traz diversas implicações, dentre elas, problemas de insolação e ventilação naturais.
Morais (2013 e Morais & Labaki (2017) analisaram o desempenho, quanto à ventilação natural, de
três tipologias de edifícios multifamiliares do PMCMV na cidade de Campinas /SP. As três tipologias
analisadas apresentavam “core” central. Foram realizadas simulações computacionais da ventilação natural,
através de CFD, no bloco isolado de cada uma das três tipologias sob três ângulos de incidência do vento (0ºeixo transversal, 90º-eixo longitudinal e 135º-eixo oblíquo). Os resultados mostraram problemas de
ventilação natural nas três tipologias sendo o pior caso a tipologia monolítica sem reentrâncias. Evidenciouse a importância da posição das aberturas em relação à entrada e saída do vento bem como da tipologia de
aberturas e da configuração interna para desempenho de um circuito interno de ventilação satisfatório,
sobretudo nos ambientes de maior permanência. Dentre as muitas considerações finais, as autoras sugerem a
adoção de bandeiras nas portas internas bem como um novo desenho nas portas de entrada que pudesse
permitir a passagem do ar de um apartamento para o outro (já que na maioria desses edifícios o hall interno é
confinado e sem aberturas). Nas três tipologias os melhores resultados ocorreram para o vento incidente no
eixo obliquo ao edifício, ou seja, quando se posiciona o bloco de maneira a receber diagonalmente o vento
(45º e suas variações).
Tendo consciência dessa produção de habitação em massa que modifica dia após dia o cenário das
cidades de grande e médio porte brasileiras, entende-se a relevância de serem planejadas soluções que
possam ser executadas em edifícios existentes, envolvendo obviamente o sistema de aberturas do mesmo na
intenção de poder ampliar a ventilação natural interna, e consequentemente o conforto dos usuários bem
como contribuir para redução no consumo energético.

2. OBJETIVO
O objetivo geral do artigo é comparar o desempenho da ventilação natural em tipologia vertical do PMCMV
tendo como base de comparação parâmetros de aberturas (como posição, quantidade e tipologia). Espera-se
ainda alertar os projetistas sobre o rebatimento de simples decisões de projeto para as condições de
ventilação dos usuários, especialmente em habitação de interesse social-HIS.

3. METODO
As etapas metodológicas seguiram os seguintes passos:
3.1. Seleção e caracterização do estudo de caso (modelo base)
3.2 Identificação das áreas com ventilação deficiente a partir dos resultados de Morais (2013)
3.3 Definição das alterações de aberturas e elaboração do modelo modificado (modelo 1)
3.4 Definição dos dados de entrada do vento para simulação
3.5. Simulação computacional da ventilação natural (ANSYS-CFX)

3.1 Caracterização do estudo de caso
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O edifício selecionado como estudo de caso é um empreendimento com planta H (Figura 1), tipologia
bastante conhecida desde a época dos Institutos de Aposentadorias e Pensão- IAP’s, segundo Bruna (2010).
Esta é certamente uma das tipologias mais recorrentes em todo o país. O edifício está localizado no conjunto
residencial Parque São Bento na macrorregião Sudoeste de Campinas/SP (Figura 2). Este empreendimento
possui um total de 2.380 unidades habitacionais distribuídas em 119 blocos, o que resulta em
aproximadamente 9500 pessoas residindo no local. A obra foi concluída no fim de 2011, estando os blocos
totalmente entregues à população. Cada bloco possui 5 pavimentos (sendo o térreo considerado o primeiro
deles).

Figura 1 – Planta Baixa do estudo de caso

Figura 2 – Implantação do estudo de caso

Observando o posicionamento de aberturas e a configuração interna, a sala, localizada na reentrância
do “H”, conecta a cozinha (conjugada com área de serviço) e um pequeno hall que dá acesso aos quartos e
banheiro. Sua única abertura, localizada na reentrância, apresenta fundamental importância para a ventilação
da unidade habitacional, pois sai do alinhamento da fachada no qual se localizam as aberturas dos quartos. A
cozinha e banheiro (consideradas áreas molhadas) estão lado a lado e suas aberturas localizam-se na mesma
fachada.
A porta principal de cada apartamento encontra-se numa posição que não somente compromete a
abertura da janela da sala, como também está alinhada em relação à porta do banheiro. Isto poderia ter sido
facilmente resolvido ainda na fase de projeto. O tamanho e posicionamento das aberturas do edifício
existente, o qual foi entregue a população, está representado em detalhes na Figura 3 e Quadro 1. Observa-se
que o percentual do tamanho de aberturas está um pouco abaixo de 15% nos ambientes de sala e banheiros.
O percentual do tamanho das aberturas em relação à área do piso do ambiente, indicado pela NBR 15220-3
(ABNT, 2005) para a ZB3, onde Campinas está inserida, deve estar entre 15% e 25% .
Figura 3: planta baixa de unidade habitacional (ap1) do estudo de caso
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Quadro 1: informações detalhadas das aberturas da unidade habitacional do estudo de caso
AMBIENTES

ÁREA
DE
PISO
(m2)

JANELA

DIMENSÕES
ABERTURAS
l x h (m)

Sala

11,74

J1

1,40 x 1,20

1,68

14,31

Cozinha +
serviço

5,89

J2

1,20 x 1,20

1,44

24,4

W.C

2,64

J3

0,60 x 0,60

0,36

13,63

Quartos

8,04/
7,08

J4

1,20 x 1,20

1,44

17,91/20,33

ÁREA DE PERCENTUAL
ABERTURA
ABERTURA
(m2)
(%)

TIPO DE
JANELA

Vidro/
correr
Vidro/
correr
Vidro/
basculante
Veneziana/
correr

PERCENTUAL
REDUÇÃO
(%)

DIMENSÕES
P/ ÁREA
EFETIVA
l x h (m)

ÁREA
EFETIVA
ABERTURA
(m2)

50%

0,70 x 1,20

0,84

50%

0,60 x 1,20

0,72

-

0,60 x 0,60

0,36

50%

0,60 x 1,20

0,72

3.2 Identificação das áreas com ventilação deficiente a partir dos resultados de Morais (2013)
A partir dos resultados obtidos em Morais (2013) identificaram-se áreas com baixas velocidades do ar (azul
escuro representa velocidades próximas à zero), para que a partir delas fossem propostas mudanças nas
aberturas para corrigir ou melhorar estas áreas. Nos apartamentos a barlavento, ap1 e ap2, identificaram-se
áreas de baixas velocidades nos quartos, como mostra a Figura 3. Outra constatação foi que a simetria
formal do edifício associada à porta de entrada do apartamento fechada e hall sem aberturas comprometia
ainda mais a ventilação dos apartamentos a sotavento, os quais foram identificados como áreas de ventilação
deficiente (Figura 4).

N

Figura 4: Imagem do fluxo de ar (contorno) extraída dos
resultados de MORAIS (2013) para mesmo edifício estudo
de caso e mesma incidência de vento (1º pavimento). Áreas
pontilhadas com baixas velocidades.

3.3 Definição das alterações de aberturas e elaboração do Modelo 1
Identificadas as áreas de intervenção para melhoria da ventilação, partiu-se para definição das alterações das
aberturas o que gerou o Modelo 1 (Figura 5).
Primeiramente foram acrescidas aberturas nos quartos em paredes adjacentes às paredes que
continham aberturas existentes. Assim, nos quartos, nova abertura corrediça de L=0,6m x H=1,2m (Figura 6)
foi inserida no modelo base, além da que já existia, resultando numa nova abertura efetiva de L=0,3m x
H=1,20m. Vale salientar que esta alteração proporcionou ampliação de percentual de abertura em relação à
área do piso do ambiente. Nos quartos de canto aumentou 18% para 26%, nos quartos localizados na
reentrância aumentou de 20% para 30% . Isto certamente influencia nos resultados. No entanto, o intuito foi
de não modificar as aberturas existentes evitando-se um custo extra.
No intuito de melhorar ventilação nos apartamentos a sotavento, propôs-se mudança na porta de
entrada dos apartamentos (reposicionamento de modo a eliminar conflito existente com janela da sala e
inserção de abertura pivotante lateral à porta uma vez que o pé-direito baixo do apartamento (2,4m) reduziria
a eficiência de possível bandeira na parte superior da mesma). A nova abertura, do tipo pivotante vertical,
inserida lateralmente à porta de entrada possui dimensões de L=0,3m e H=2,10m (ver Figura 7) e permite
abertura efetiva de 100% para passagem de ar, mesmo estando a porta de entrada fechada. Esta mudança
impactou no aumento do percentual de abertura em relação a área de piso da sala de 14,3% para 19,6%. É
importante salientar que a alteração do posicionamento da porta de entrada não é uma mudança de simples
execução, sobretudo depois do edifício construído, pois altera também a circulação vertical (escada), já
existente no local. Mas para efeito de estudo compreendeu-se que seria importante testar essa alternativa.
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Figura 6: Detalhe ampliado da J5
em planta baixa

Figura 5 – Planta Baixa do Modelo 1 (novas aberturas)

Figura 7: Detalhe ampliado da
porta de entrada em planta baixa

Tanto o modelo base como o modelo 1 foram confeccionados tridimensionalmente no AutoCAD
considerando todas as aberturas internas e externas com suas devidas áreas efetivas para passagem do vento,
com exceção da porta de entrada do apartamento, que por questões de privacidade/segurança normalmente
permanece fechada. Finalizados os modelos no CAD, decidiu-se pelas direções de simulação do vento.

3.4 Dados de entrada do vento para simulação
Morais (2013) apresenta a caracterização climática completa dos ventos na cidade de Campinas/SP. A
caracterização de ventos é necessária para criar um cenário próximo à realidade da simulação computacional.
Verificou-se que, em Campinas, a direção predominante é Sudeste com velocidade média representativa de
3,59m/s, seguida da direção Norte, com velocidade média de 2,64m/s. Os resultados de Morais (2013)
apontaram para melhor desempenho do vento incidente Sudeste, no entanto este posicionamento exige maior
espaço de implantação na gleba. Assim, neste trabalho simulou-se vento incidente Norte (0º).

3.5 Simulação computacional da ventilação natural (ANSYS/CFX)
Importados os modelos (modelo base e modelo1) construídos no AutoCAD, iniciou-se no módulo ANSYS
ICEM a definição do domínio. Respeitou-se a taxa de 3% de obstrução ocasionada pelo modelo numa das
faces do domínio, o que se convenciona chamar de efeito de blocagem (COST, 2004). Portanto utilizou-se
um domínio que corresponde a 5 vezes a altura do objeto (edifício), e 10 vezes a altura para cada lado do
edifício.
Quanto à malha, os principais parâmetros seguiram padrões estabelecidos em outras simulações
computacionais de ventilação natural no ambiente interno (MORAIS, 2013; ANDRADE, 2013;
LUKIANTCHUKI, 2015). Utilizou-se a malha não-estruturada tetraédrica em função de sua menor
complexidade computacional e tempo de simulação, além de que, se ajusta melhor a geometrias complexas.
Realizou-se um estudo de malha que apontou melhor desempenho quando houve a divisão da Part
CHAO em duas regiões: BASE 1 localizada no entorno imediato da Part PREDIO (Figura 8) e BASE 2,
localizada nas fronteiras laterais do domínio com malha de tamanho máximo de 20m (Figura 9). O
refinamento da malha ocorreu então na Part BASE 1 e na part PREDIO, onde o tamanho máximo do
tetraedro foi de 0,3m, como mostra a Figura 10. Isto resultou num total de elementos em torno de 1,4
milhões e tempo de simulação de 5 horas para o modelo base.
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Base 1

Base 2
Figura 8– Imagem das proporções
usadas para delimitar região de
refinamento próximo ao edifício (base
1)

Figura 9 – Imagem das duas regiões de
Refinamento da malha utilizada (base 2
maior e base 1 mais refinada)

Figura 10 – Imagem ampliada da Base 1 onde
o refinamento da malha é maior próximo ao
edifício

No CFX-Pre as condições iniciais seguiram o padrão indicado pelo CFX para este tipo de
simulação1, apenas ressalta-se a escolha do modelo de turbulência. Utilizou-se o modelo de turbulência
híbrido conhecido pela sigla SST que reúne dois tipos de modelos: o k-ε (k-Epsilon), mais usado para
escoamentos externos e o k-ω (k-ômega), mais usado em escoamentos confinados ou junto às paredes
(RAMPONI, BLOCKEN, 2012). Esta decisão deu-se em função do objetivo geral que visa a ventilação
interna de cada modelo.
As condições de contorno descritas em Cost (2004), são um conjunto de parâmetros aplicados às
parts do domínio, que interferem diretamente no escoamento. No domínio, uma das faces é definida como
entrada de vento (INLET), onde se atribui uma velocidade que reproduz o vento a ser modelado. É
importante que a variação da velocidade do vento com a altura seja considerada. De acordo com Morais
(2013), adotou-se neste artigo como dado de entrada do vento a equação de perfil logarítmico (Equação 1):

Equação 1

Onde:
V(z)= velocidade na altura desejada;
z= altura desejada;
V(Zref)= velocidade na altura de referência;
z0= Rugosidade da região (usou-se 0,5m para áreas de subúrbios).
No CFX-Post, foram gerados três planos horizontais: Plano 1, 2 e 3, localizados respectivamente a
1,5m,a 6,5m e a 11,5m do solo, correspondentes à altura de zona de respiração humana (em média 1,5m
acima do piso) do primeiro, terceiro e quinto pavimentos. Além de recursos de análise qualitativa do fluxo de
ar interno, como é o caso de visualização por meio de vetores, utilizou-se ferramenta denominada Isoclips,
que corresponde a um corte na simulação segundo parâmetros do domínio (distâncias nos eixos x e y)
fornecidos pelo usuário que está operando o software. Criada a Isoclip pode-se obter informações sobre
diversas variáveis do fluxo de ar (como velocidade do ar, temperatura, pressão) tendo por base cálculos
realizados nos nós da malha tetraédrica localizados naquele local. Esta ferramenta foi muito importante, pois
permitiu a obtenção dos valores de velocidade média do ar em cada ambiente nos três planos em questão,
de acordo com Givoni (1962), quando propôs estudo de investigação da ventilação interna em relação ao
vento incidente, testando diferentes angulações num estudo experimental através de modelos físicos e túnel
de vento.

1

Condições iniciais: regime permanente (uma vez que as condições de contorno se mantêm constantes em toda
a simulação), domínio tipo fluido, com pressão atmosférica local de 1 atm, e temperatura constante de 25ºC (regime
isotérmico no qual desprezam-se as variações de temperatura, considerando que as forças mecânicas promovem uma
mistura efetiva do ar).
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4 RESULTADOS
A análise qualitativa do modelo base já foi amplamente discutida em Morais (2013) e Morais e Labaki
(2017). Aqui se apresentam os resultados do modelo1, e realizam-se comparações quantitativas com o
modelo base. As figuras 11, 12, 13 e 14 mostram o comportamento do fluxo de ar no modelo 1, em imagens
de contorno de velocidade, no primeiro, terceiro e quinto pavimentos. As figuras 15, 16, 17 e 18 trazem
informações quantitativas da média das velocidades médias atingidas nos dois modelos (modelo base e
modelo 1) por apartamento e por ambiente, permitindo assim a comparação entre ambos. Salienta-se que
como os apartamentos ap1, ap2, ap3 e ap4 estão dispostos em planta baixa no sentido horário (como mostra
Figura 11), faz-se necessário observar atentamente as legendas dos gráficos dos apartamentos 3 e 4 (Figuras
17 e 18 respectivamente) para não confundi-los.

Figura 11: Planta baixa Modelo 1 -vento incidente 0º (norte)

Figura 12: Imagem do fluxo de ar no 1º pavimento (contorno)

Figura 13: Imagem do fluxo de ar no 3º pavimento (contorno)

Figura 14: Imagem do fluxo de ar no 5º pavimento (contorno)

Figura 15: Gráfico das médias das velocidades médias (m/s)
registradas por ambiente no ap 1 no modelo base e modelo 1
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Figura 16: Gráfico das médias das velocidades médias (m/s)
registradas por ambiente no ap 2 no modelo base e modelo 1

Figura 17: Gráfico das médias das velocidades médias (m/s)
registradas por ambiente no ap 3 no modelo base e modelo 1

Figura 18: Gráfico das médias das velocidades médias (m/s)
registradas por ambiente no ap 4 no modelo base e modelo 1

Observa-se nos apartamentos 1 e 2, localizados a barlavento, que a adição da abertura nos quartos
(ambientes de longa permanência) permitiu uma ventilação melhor distribuída nos mesmos (Figuras 12, 13 e
14), minimizando zonas de baixas velocidades e elevando a velocidade média significativamente nestes
ambientes (Figuras 15 e 16) . No entanto nas salas destes apartamentos promoveu-se nova saída de ar pela
abertura pivotante lateral da porta de entrada, o que provocou perda de energia e redução de velocidade neste
ambiente (Figuras 15 e 16).
Há agora um movimento de circulação do ar no hall interno do edifício vindo dos apartamentos a
barlavento (ap1 e ap2) para os apartamentos a sotavento (ap 3 e ap4) como mostram as imagens do fluxo de
ar. Nestes últimos (ap3 e ap4) observa-se uma corrente de ar proveniente da abertura lateral criada na porta
de entrada, a qual nestes apartamentos, funcionou como abertura de captação. Neste sentido as aberturas de
saída passam a ser a abertura da sala e da cozinha, o que proporcionou ventilação cruzada destes ambientes,
elevando a velocidade média nos mesmos (Figuras 17 e 18).
Nos quartos dos apartamentos a sotavento observa-se movimentação de ar ocasionada pela diferença
de pressão entre as aberturas existentes e as novas, no entanto o ganho de ventilação é bem menos
significativo do que nos quartos à barlavento.
Constata-se que, apesar do modelo 1 ter apresentado melhorias em quase todos os cômodos desta
tipologia em relação ao modelo base, faz-se necessário testar outras soluções projetuais que promovam
melhorias ainda mais efetivas nos apartamentos a sotavento, uma vez que correspondem a 50% das unidades
habitacionais do edifício.
Sabe-se que cada alteração proposta no modelo 1 demanda um custo de execução (a ser verificado
em trabalhos futuros) portanto a inserção das janelas nos quartos a sotavento, por exemplo, precisaria de um
estudo mais aprofundado para verificação de soluções projetuais ainda melhores para estes ambientes. Já a
inserção de janelas nos quartos a barlavento seriam alterações que, apesar do custo, é de simples execução e
seria compensada em pouco tempo de uso. Portanto, muito ainda deve ser feito em continuidade a este
estudo que, dá inicio a esta discussão.

5. CONCLUSÕES
O objetivo geral deste artigo foi comparar o desempenho da ventilação natural em tipologia vertical do
PMCMV tendo como base de comparação parâmetros de aberturas (como posição, quantidade e tipologia).
Utilizou-se para tal estudo a simulação da ventilação natural por meio de CFD.
Os resultados indicaram que, de modo geral, o modelo 1 (modelo com aberturas alteradas) apresentou
melhor desempenho que o modelo base, o que demonstra que repensar as aberturas quanto ao seu
tamanho/quantidade, posição e tipologia é um caminho que pode conduzir a melhoria da qualidade ambiental
de unidades habitacionais com ventilação natural deficiente. Quanto às alterações inseridas neste estudo de
caso, os resultados indicaram que a inserção de novas aberturas nos quartos e a adoção de novo dispositivo
de abertura na porta de entrada, associado ao seu deslocamento, permitiu incremento nas velocidades médias
dos principais ambientes para vento incidente paralelo ao eixo transversal do edifício (vento 0º). Portanto,
repensar posição e quantidade de aberturas em diferentes fachadas, sobretudo nos ambientes de longa
permanência, demonstra ser interessante alternativa para incrementar ventilação nesses ambientes sem
grandes reformas. Além disso, redesenhar a porta de entrada dotando-a de dispositivo de passagem de ar
quando a mesma estiver fechada (o que é situação frequente) também surge como opção a ser usada em
projetos com core desprovido de ventilação.
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Neste estudo não se verificou a possibilidade de inserção de abertura diretamente no hall para captação
de vento para apartamentos a sotavento. Esta poderia ser uma alternativa interessante que evitaria diminuição
de velocidade do vento da sala nos apartamentos a barlavento (evitando o novo desenho da porta de entrada
nestes apartamentos). Sugere-se então a continuidade do estudo neste sentido, visando minimizar custos de
reformas bem como ampliar ventilação nos apartamentos mais prejudicados.
Neste sentido o uso de ferramentas de predição de ventilação, como software de fluidodinâmica
computacional (CFD) torna-se um instrumento valioso para antever problemas e projetar alternativas que
venham a favorecer o uso da ventilação natural e assim melhorar a qualidade ambiental dos edifícios.
Neste trabalho adotam-se algumas simplificações que precisam evoluir em próximos estudos, tais
como a inserção de outras unidades habitacionais no entorno do edifício estudado e um cruzamento de dados
de pesquisa de campo. São possibilidades de estudos futuros.
Por fim espera-se ter contribuído para não somente fomentar a discussão em relação à melhoria da
qualidade ambiental de grande parte da habitação popular em massa que é produzida e entregue no país, mas
também em relação ao desafio que se coloca para pesquisadores e projetistas, que além de usarem o
conhecimento para projetar novas unidades habitacionais, sobretudo em HIS, devem partir para busca de
soluções em edifícios já existentes (o que é ainda mais difícil).
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar a influência da ventilação natural no comportamento térmico
interno de um ambiente através da carta bioclimática. Para isso, simulações computacionais foram realizadas
com o software EnergyPlus e as cartas bioclimáticas foram geradas no AnalysisBio. Em seguida, o
comportamento das variáveis ambientais, temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar, foram
avaliados através de gráficos durante um dia de cada estação do ano em duas situações distintas, com vento e
sem vento. Os resultados demonstraram que a ventilação natural contribuiu no comportamento térmico no
interior do ambiente, influenciando na obtenção do conforto.
Palavras-chave: Carta bioclimática, simulação computacional, ventilação natural, EnergyPlus, Analysis Bio.

ABSTRACT
This work aims to analyze the influence of natural ventilation on the internal thermal behavior of an
environment through the bioclimatic chart. In order to do this, computational simulations were performed
with the EnergyPlus software and the bioclimatic charts were generated in AnalysisBio. Following, were
evaluated through graphs the behavior of the environmental variables, dry bulb temperature and relative
humidity of the air, during one day of each season of the year in two different situations, with wind and
without wind. The results demonstrated that the natural ventilation contributed to the thermal behavior in the
interior of the environment, influencing the attainment of comfort.
Keywords: Bioclimatic chart, computer simulations, natural ventilation, EnergyPlus, Analysis Bio.
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1. INTRODUÇÃO
Os projetos arquitetônicos devem buscar a produção de ambientes que, além de confortáveis e saudáveis,
também sejam energeticamente eficientes. Portanto, é importante estudar, analisar e implementar sistemas
arquitetônicos bioclimáticos que contribuam para obtenção de conforto, considerando as possíveis soluções
de construção oferecidas tanto a nível passivo como ativo.
Segundo a ASHRAE (2005), conforto térmico é um estado de espírito que reflete a satisfação com o
ambiente térmico que envolve a pessoa. Attia e Carlucci (2015) afirmam que devido às variações biológicas
e psicológicas dos ocupantes de um ambiente, não existem condições perfeitas e nem configurações de
conforto térmico bem definidas, mas sim uma zona de conforto térmico com uma faixa de temperatura que
satisfaça a maior porcentagem de ocupantes.
Diversos pesquisadores desenvolveram estudos e métodos que relacionam dados climáticos, conforto
térmico e estratégias de projeto, acompanhados de cartas bioclimáticas (GIVONI, 1992; PAJEK, 2017;
DESOGUS, 2016; KATAFYGIOTOU, 2015; MORILLÓN-GÁLVEZ, 2004)
Prever o comportamento futuro de um edifício através de análise é mais eficiente e econômico que
resolver problemas quando o edifício já está em uso. Neste contexto, a avaliação do conforto térmico é uma
ferramenta importante a ser usada em conjunto com programas simuladores de desempenho térmico para
melhor adequar o projeto e o prédio ao clima no qual será inserido.
A simulação computacional é uma ferramenta que possibilita ao projetista prever e avaliar o
desempenho do edifício (HENSEN, 2011). Além disso, a simulação assume condições de contorno
dinâmicas e normalmente baseadas em métodos numéricos que objetivam fornecer uma solução aproximada
da realidade.
Diante disso, o presente trabalho busca avaliar o comportamento térmico de um ambiente e a
influência da ventilação natural através de simulação computacional, observando as estratégias da carta
bioclimática e as possíveis alterações nas recomendações frente à presença ou abstração do vento.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é avaliar se as estratégias sugeridas na carta bioclimática de Florianópolis, com
ênfase na ventilação natural, conseguem reduzir o percentual de horas em desconforto previstas quando
avaliadas com os parâmetros internos (temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar) de uma
edificação.

3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido em três etapas:
1. Definição e montagem do modelo residencial a ser simulado.
2. Descrição do contexto climático.
3. Processamento de dados e montagem da carta bioclimática.

3.1. Definição do modelo
3.1.1. Geometria
A geometria do modelo é baseada em proposta de um condomínio residencial para o programa Minha casa
minha vida constituída de quatro apartamentos residenciais. O modelo montado no programa EnergyPlus
constitui-se de apenas dois apartamentos térreos sem divisórias internas (zona 1 e zona 3) separados por um
corredor (zona 2). A figura 1 apresenta a planta baixa do condomínio destacando a geometria do modelo
simulado. O modelo selecionado possui 144 m² divididos em dois ambientes (zona 1 e zona 3) com 60.75 m²
cada e um corredor com 22.5 m² separando os dois ambientes. Cada ambiente tem 7.50 m de comprimento
por 8.10 m de largura. O corredor, localizado entre os dois ambientes, possui 3.00 m de largura e 7.50 m de
comprimento. Cada ambiente possui uma janela com 5.00 m de largura por 1.20 m de altura com peitoril de
0.90 m e uma porta com 1.00 m de largura por 2.10 m de altura. O pé direito é de 3.00 m conforme
apresentado na figura 2.
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Figura 2 – Corte do modelo

Figura 1 – Planta baixa do condomínio modelo
Fonte: autor

3.1.2. Propriedades térmicas da envoltória
A cobertura é composta por laje de concreto, com espessura de 10cm. A transmitância da cobertura é de 1.75
W/m²K. As paredes são em bloco cerâmico de 6 furos (10cm x 20cm x 20cm), revestido com reboco interno
de 2.5cm de espessura e revestimento externo também de reboco com 2.5cm de espessura. A transmitância
total da parede é de 3.02 W/m²K. As portas são em madeira com transmitância de 0.29 W/m²K. e as janelas
em vidro simples 3mm. O piso é em concreto, com espessura de 10cm e foi configurado como adiabático.

Tabela 1 – Características dos materiais utilizados na simulação

Figura 3 – Perspectiva do modelo

3.2. Contexto climático das simulações
De acordo com a NBR 15220 (ABNT, 2003) o território brasileiro é dividido em oito zonas bioclimáticas,
sendo que cada zona possui as respectivas recomendações de diretrizes construtivas. Florianópolis está na
zona bioclimática 3. Para esta zona a norma sugere como estratégia de condicionamento térmico passivo, o
uso de ventilação cruzada para o verão, e para o inverno aquecimento solar e inércia térmica.
A ilha está localizada entre os paralelos 27°10’ e 27°50’ de latitude sul e os meridianos 48°25’ e
48°35’. A seguir são apresentadas algumas características do clima de Florianópolis e das variáveis
climáticas mais relevantes para o desenvolvimento deste trabalho, retirados de dados contidos no arquivo
TRY e no trabalho de Goulart (1993).

3.2.1. Variáveis climáticas
Temperatura de bulbo seco: O mês de janeiro apresenta a temperatura de bulbo seco mais elevada (36.4°C)
sendo fevereiro o mês com maior temperatura média. Os meses de agosto e de junho apresentam as menores
temperaturas mínimas, sendo julho o mês que apresenta o menor valor de temperatura média mensal. Agosto
apresenta a maior variação térmica anual entre a temperatura máxima (33.8°C) e a temperatura mínima
(2°C). A maior amplitude térmica diária ocorre no mês de julho (18°C). A menor amplitude térmica diária
(0°C) ocorre no mês de novembro (GOULART, 1993).
Umidade relativa: Segundo Goulart (1993), Florianópolis apresenta um índice de umidade relativa alto
durante todo o ano. A média da umidade relativa anual é de 82.7%, sendo que todos os meses apresentam
uma média superior e próxima de 80%. Os meses que apresentam a menor umidade relativa media mensal
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são janeiro (80.6%) e dezembro (80.7%). O inverno apresenta os menores valores de umidade relativa, sendo
no mês de junho o menor valor encontrado (11.6%), seguido de julho (14.5%).
Regime de ventos: A velocidade do vento durante o ano apresenta-se bastante variável. A velocidade
média anual é de 4.1 m/s, sendo 0.0 m/s a velocidade mínima e 27.1 m/s a velocidade máxima registrada.
Janeiro, maio e agosto apresentam as menores velocidade máximas (16.2 m/s). Maio apresenta a menor
valor de velocidade média (3.4 m/s) e outubro apresenta a maior velocidade média (4.7 m/s) e também o
valor de velocidade máxima registrado (27.1 m/s). Em relação à direção e freqüência dos ventos, a direção
norte predomina em todos os meses do ano (GOULART, 1993).

3.2.2. Ventilação
O programa EnergyPlus trabalha com o modelo de rede AirflowNetwork: este modelo calcula o fluxo de ar
entre zonas e o exterior das frestas e das aberturas. Para que o programa calcule automaticamente os
coeficientes de pressão, é necessário que a edificação a ser simulada possua uma geometria retangular. A
estratégia de ventilação natural utilizada neste trabalho foi inserida através dos seguintes objetos:
SimulationControl (define os parâmetros básicos da simulação); Multizone:Zone (controla a ventilação
natural através das aberturas); Multizone:Surface (especifica as propriedades das superfícies que possuem a
ventilação natural); Multizone:Component:DetailedOpening (determina as propriedades da ventilação
natural quando as aberturas estão fechadas ou abertas) (LAMBERTS, 2013).
As simulações foram realizadas com as aberturas fechadas ou abertas nas 8760 horas do ano, com o
objetivo de avaliar duas situações antagônicas. Para as simulações com vento, foi configurada ventilação
constante e fator de abertura 1 (100%) para as janelas e portas operáveis; para as simulações sem ventilação,
não foi criado nenhum objeto no AirflowNetwork.

3.3. Processamento de dados e montagem da carta bioclimática.
Para a simulação inicial foi utilizado o arquivo climático FlorianopolisTRY1963_05 rodado no EnergyPlus e
solicitado através do “Output:Variable” as variáveis ambientais externas (temperatura de bulbo seco,
temperatura de bulbo úmido, velocidade do ar, direção do vento, umidade relativa do ar) e as variáveis
ambientais internas (temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar).
O EnergyPlus gera um arquivo de extensão (.csv), de onde foi retirado os valores das variáveis
temperatura de bulbo seco (TBS) e umidade relativa (UR) nos ambientes internos do modelo. Estes foram
utilizados para criar dados de entrada para o programa AnalysisBio 2.2 e visualizar as condições de conforto
através da carta bioclimática.
O programa AnalysisBio permite plotar os dados de temperatura e umidade sobre a carta bioclimática
proposta por Givoni (1992) e observar a concentração dos pontos em cada uma das zonas de estratégias
bioclimáticas. O programa fornece também relatórios com diversas informações referentes ao clima
analisado.

4. RESULTADOS
A seguir são apresentados os resultados obtidos por meio das simulações. Os primeiros resultados a serem
apresentados são os obtidos nas cartas bioclimáticas: em seguida são apresentados os resultados obtidos
avaliando um dia em cada uma das quatro estações do ano.

4.1. Cartas bioclimáticas de Florianópolis
4.1.1. Variáveis externas (caso base)
No caso base foram utilizados os valores das variáveis ambientais externas de temperatura de bulbo seco e
umidade relativa do ar para montar a carta bioclimática. A seguir são apresentados um resumo do relatório e
a carta bioclimática.
Foram avaliados 8760 horas, de 1 de janeiro à 31 de dezembro. Florianópolis apresenta-se em
condições de conforto 21% das horas, em situação de desconforto em 78.9%, sendo 40.8% por frio e 38.1%
por calor. As estratégias mais recomendadas são: para o frio, alta inércia térmica e aquecimento solar em
35.4% das horas; para o calor, ventilação em 36.4% das horas. Em 56.7% das horas o sombreamento é bem
vindo. A amplitude térmica anual é de 34°C (máxima de 36°C e mínima de 2°C).
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Figura 2 – Carta bioclimática do caso base
Fonte: autor

4.1.2. Variáveis internas com vento
No caso da simulação com vento, os valores das variáveis ambientais utilizadas na montagem da carta
bioclimática foram a temperatura de bulbo seco e umidade relativa internas registradas durante as 8760 horas
do ano. O ambiente apresentou condições de conforto em 33.3% das horas e condições de desconforto em
66.6% das horas. Durante as horas de desconforto, 29.5% são por frio e 37.1% são por calor. As estratégias
mais recomendadas para obtenção de conforto para este caso são: para o frio, alta inércia térmica e
aquecimento solar em 26% do tempo; para o calor, ventilação em 33.7% do tempo. A amplitude térmica
anual neste caso foi de 33°C (máxima de 38°C e mínima de 5°C).

Figura 3 – Carta bioclimática do caso com vento
Fonte: autor

4.1.3. Variáveis internas sem vento
No caso desta simulação, não foi criado nenhum objeto no AirFlowNetwork, com objetivo de criar uma
situação sem presença de ventilação. Os valores das variáveis ambientais utilizadas na montagem da carta
bioclimática também foram a temperatura de bulbo seco e umidade relativa internas registradas durante as
8760 horas do ano. Neste caso o ambiente apresentou condições de conforto em 50.7% das horas. Em 49.3%
apresentou condições de desconforto, sendo que 16.2% por frio e 33.1% por calor. As estratégias mais
recomendadas para obtenção de conforto neste caso são: para o frio, alta inércia térmica e aquecimento solar
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em 14.3% do tempo: para o calor, ventilação em 23.7% do tempo. A amplitude térmica anual neste caso foi
de 34°C (máxima de 42°C e mínima de 8°C).

Figura 4 – Carta bioclimática do caso sem vento
Fonte: autor

4.2. Análise de dias típicos da estação
Foram analisados quatro dias típicos do ano com maior detalhe. Os dias foram escolhidos seguindo os
seguintes critérios: um dia no verão que apresentasse a maior temperatura (36°C ) e um dia no inverno que
apresentasse a menor temperatura ( 2°C ) registrada durante o ano; um dia no outono e outro na primavera,
que registrassem a temperatura mais freqüente na respectiva estação, 18°C (outono) e 20°C (primavera).

4.2.1. Verão: 8 de janeiro
Este dia apresenta 100% das horas em desconforto nos três casos analisados através da Carta psicrométrica
de Givoni.
Na análise com a temperatura e umidade relativa externa podemos observar que nas primeiras seis
horas a temperatura permanece próxima de 25°C e umidade relativa acima de 90%. A amplitude térmica
durante o dia é de pouco mais de 11°C, com máxima de 35.8°C (15:00) e mínima de 24.5°C (5:00). A
variação da umidade relativa externa apresentou como UR máxima 96% (5:00) e UR mínima 65% (14:00).
O relatório recomenda em 66.7% do dia uso da ventilação natural e em 33.3% uso do ar-condicionado
como estratégia para obtenção de conforto no interior do ambiente. O período em que o ar-condicionado é
sugerido vai das 10:00 até às 17:00h. Período este em que a temperatura ultrapassa os 29°C com umidade
relativa acima dos 65%.

Figura 5 - Gráfico da temperatura e umidade relativa durante o dia 8 de janeiro.
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Na análise com vento, as temperaturas internas permanecem acima da externa. A amplitude térmica
também foi maior (13°C), com máximas de 39°C (16:00) e mínima de 26°C (5:00). A variação da umidade
relativa é menor, com UR máxima de 85% (5:00) e UR mínima de 57% (15:00). Para a analise deste dia com
ventilação, as estratégias recomendadas são em 62.5% do dia uso da ventilação natural e em 37.5% uso do
ar-condicionado, correspondendo ao período entre às 10:00 até às 18:00h.
Na análise sem ventilação, como já era de se esperar para um dia de verão, a temperatura interna
permaneceu acima da temperatura das simulações anteriores ( externa e interna com vento). A amplitude
térmica neste caso é de 12°C. Na variação da umidade relativa durante o dia temos como umidade relativa
mínima 30% (7:00) e UR máxima 42% (16:00). As altas temperaturas internas, tendo como a mínima 30°C
(7:00) e a máxima 42°C (16:00), associadas com as baixas umidades relativas, proporcionam uma maior
recomendação do uso do ar-condicionado (79% do dia) como estratégia de conforto, ficando em apenas 21%
do dia recomendado o uso da ventilação natural, sendo esta estratégia recomenda entre às 5:00 até às 9:00h.

4.2.2. Outono: 21 de abril
Este dia apresenta uma amplitude térmica de 13.1°C, com temperatura máxima de 28.3°C e temperatura
mínima de 15.2°C. Em relação à variação da umidade, temos 99% de umidade relativa máxima e 55% como
mínima. O dia apresenta 33% do tempo em condições de conforto e 67% de desconforto, sendo que destes
50% é por frio e 17% por calor. Para o período de desconforto por frio, a estratégia recomendada é alta
inércia térmica associada a aquecimento solar. A ventilação natural é a estratégia recomendada para o
período de desconforto por calor.

Figura 6 – Gráfico da temperatura e umidade relativa durante o dia 21 de abril.
Fonte: autor

Ao plotar a simulação com ventilação, observamos uma amplitude térmica menor que a externa,
11.5°C, tendo como temperatura máxima interna 29°C e temperatura mínima interna 17.5°C. A variação da
umidade relativa interna ficou entre 59% (mínima) e 99% (máxima). Estas condições internas possibilitaram
em 37.5% do dia condições de conforto e 62.5% situação de desconforto, sendo que 41.7% por frio e 20.8%
por calor. Para o frio, a estratégia recomendada é uso de alta inércia associada com aquecimento solar. Para
o calor, a estratégia recomendada é ventilação natural em 20.8% do período, sendo 16.7% a ventilação
natural associada com alta inércia e resfriamento evaporativo.
Na simulação sem ventilação, a amplitude térmica se mantém praticamente a mesma que a com
ventilação (11.1°C), tendo como temperatura máxima interna 30.8°C e mínima de 19.7°C. A variação da
umidade relativa é menor do que o caso com ventilação, tendo como umidade relativa interna máxima 78% e
UR mínima 52%. Estas condições internas possibilitaram em 79.2% do dia condições de conforto e 20.8%
situação de desconforto por calor. A estratégia recomendada para este período de desconforto por calor é
ventilação natural associada à alta inércia e resfriamento evaporativo.
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4.2.3. Inverno: 6 de agosto
Este dia apresenta 100% das horas em desconforto nos três casos analisados através do programa Analysis
Bio.
Na analise externa, a amplitude térmica durante o dia é de 12°C, com mínima de 2°C (8:00) e
máxima de 14.1°C (16:00). A variação da umidade relativa externa apresentou como UR mínima 41%
(12:00) e UR máxima 94% (21:00). O relatório recomenda em 25% do dia uso de aquecimento solar passivo,
em apenas 4.17% alta inércia térmica associada com aquecimento solar passivo e em 70.8% do dia uso de
aquecimento artificial como estratégia para obtenção de conforto no interior do ambiente. O período em que
o ar-condicionado não é sugerido corresponde aquele em que a temperatura esteve acima dos 11°C e
umidade relativa entre 40% e 60%.

Figura 7 – Gráfico da temperatura e umidade relativa durante o dia 6 de agosto.
Fonte: autor

Na análise com ventilação, as temperaturas internas permanecem acima da externa até às 8:00 da
manhã. Entre às 9:00 e às 14:00h, a temperatura externa se aproxima da interna, sendo que esta permanece
por quatro horas com temperatura abaixo da externa . A amplitude térmica na simulação com vento foi
menor que a externa (10°C), com máximas de 15°C (17:00) e mínima de 5°C (8:00). A variação da umidade
relativa do ar também foi menor, com UR máxima de 76% (6:00) e UR mínima de 45% (12:00).
Comparando os dois relatórios (externo / com ventilação) observa-se aumento na recomendação do
uso de aquecimento solar passivo e deste associado à inércia térmica. Para análise deste dia com ventilação,
as estratégias recomendadas são em 20.8% do dia uso de aquecimento solar passivo, em 16.7% do dia uso de
alta inércia térmica associada com aquecimento solar passivo e em 62.5% do dia uso de aquecimento
artificial como estratégia para obtenção de conforto no interior do ambiente. O período em que o arcondicionado não é sugerido corresponde aquele em que a temperatura esteve acima dos 10°C e a umidade
relativa do ar esteve entre 40% e 70%.
Na análise sem ventilação, a temperatura interna permaneceu acima da temperatura das simulações
anteriores ( externa e interna com vento) durante todo o período analisado. A simulação sem vento foi a que
teve menor amplitude térmica (9°C) e menor variação de umidade relativa do ar, tendo como UR mínima
39% (18:00) e UR máxima 63% (7:00). Na análise deste dia sem ventilação, as estratégias recomendadas são
em 41.7% do dia aquecimento solar passivo, em 29.2% do dia alta inércia térmica associada com
aquecimento solar passivo e em outros 29.2% do dia uso de aquecimento artificial.

4.2.4. Primavera: 26 de outubro
Este dia apresenta uma amplitude térmica de 8°C, com temperatura máxima de 27,8°C e temperatura mínima
de 19,8°C. Em relação à variação da umidade relativa do ar, temos 98% de umidade relativa máxima e 68%
como mínima. O dia apresenta em 16.7% do tempo condições de conforto e 83.3% de desconforto, sendo
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que destes, 8.33% é por frio e 75% por calor. Para o período de desconforto por frio, a estratégia
recomendada é alta inércia térmica associada ao aquecimento solar. Para o período de desconforto por calor,
a ventilação natural é a estratégia recomendada, sendo em 8.33% do dia associada com alta inércia térmica.

Figura 8 – Gráfico da temperatura e umidade relativa durante o dia 26 de outubro.
Fonte: autor

Na simulação com ventilação, observamos uma amplitude térmica semelhante à externa, 8.9°C, tendo
como temperatura máxima interna 29.1°C e temperatura mínima interna 20.2°C. A variação da umidade
relativa do ar interna ficou entre 64% (mínima) e 95% (máxima). Nesta simulação, o relatório apresenta em
33.3% do dia condições de conforto e em 66.7% do dia situação de desconforto por calor. Para este período
de desconforto, a estratégia recomendada é a ventilação natural, sendo em 16.7% do dia associada com alta
inércia térmica.
Na simulação sem ventilação, a amplitude térmica de 10.2°C é maior que a com ventilação, tendo
como temperatura máxima interna 31.2°C e temperatura mínima interna 21°C. A variação da umidade
relativa do ar é maior do que no caso com ventilação, tendo como umidade relativa interna máxima 88% e
umidade relativa mínima interna 56%. Estas condições internas possibilitaram em 25% do dia condições de
conforto e 75% do dia situação de desconforto por calor. A estratégia recomendada para este período de
desconforto por calor é em 75% do dia o uso da ventilação, sendo em 8.33% associada à alta inércia e em
20.8% associada também ao resfriamento evaporativo.

4.3. Análise dos resultados
Na análise do dia 8 de janeiro, representando um dia de verão, tanto a simulação externa e quanto a
simulação com vento, apresentam praticamente as mesmas horas de recomendação de uso de ventilação
como estratégia para se obter conforto. Em ambas as simulações o uso é recomendado nas primeiras nove
horas da manhã e próximo ao final do dia: a partir das 18:00h na simulação externa e a partir das 19:00 na
simulação interna com vento. Na simulação interna sem vento, a recomendação de uso da ventilação
restringe-se a algumas horas (4:00 às 9:00) da manhã. Nas demais horas é recomendado uso de arcondicionado.
Na simulação do dia 6 de agosto, representando um dia de inverno, a simulação com vento apresenta
menos horas de uso de estratégias bioclimáticas para obtenção de conforto no interior do ambiente (oito
horas), quando comparada com a simulação sem vento (dezenove horas). Na primeira, as estratégias
recomendadas são aquecimento solar passivo das 12:00 às 14:00h e das 19:00 às 20:00h; e alta inércia
térmica associada ao aquecimento solar entre às 15:00 e às 18:00h. Na simulação sem vento, apenas das 6:00
às 10:00h é recomendado uso de aquecimento artificial. Neste dia representando o inverno, a ventilação não
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foi recomendada em nenhuma das horas do dia. Analisando as simulações das meias estações (outono e
primavera) foi possível observar que no outono a simulação sem vento apresentou maior horas de conforto,
já na primavera a simulação com vento apresentou maior horas de conforto.

5. CONCLUSÕES
Este trabalho analisa a influência da ventilação natural no comportamento térmico interno de um ambiente
através da carta bioclimática de Florianópolis. Para isso, simulações computacionais foram realizadas com o
software EnergyPlus e as cartas bioclimáticas foram geradas no AnalysisBio. Em seguida, o comportamento
das variáveis ambientais, temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar, foram avaliados através de
gráficos durante um dia de cada estação do ano em duas situações distintas, com vento e sem vento.
A partir da análise dos resultados foi possível observar que as estratégias bioclimáticas possibilitam obtenção
de conforto interno no ambiente construído durante boa parte do ano, sendo a ventilação natural a estratégia
mais recomendada para o período de desconforto por calor e contribuindo para obtenção de conforto quando
outras estratégias são necessárias: e a estratégia menos recomendada para o período de frio, agravando a
situação.
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RESUMO

O presente trabalho apresenta uma pesquisa focada na análise das condições térmicas de uma Biblioteca
setorial da Universidade Federal de Juiz de Fora, localizada no campus situado na cidade de Juiz de Fora,
MG. O clima da cidade, tropical de altitude, apresenta temperaturas médias na faixa de 18ºC a 22ºC, com
duas estações bem definidas, estando na zona de conforto na maior parte do ano, segundo a carta
bioclimática de Givoni. Apesar do clima favorável, se os ambientes construídos não se apresentam
adequados, podem gerar riscos como cansaço, sonolência, stress e redução da atenção e concentração. A
pesquisa é realizada no âmbito de uma bolsa de Treinamento Profissional, visando o conhecimento teórico e
prático na área de conforto térmico, incluindo o uso dos equipamentos do laboratório de Estudos em
Conforto Ambiental e Sustentabilidade. O objetivo geral é avaliar as condições de conforto térmico da
Biblioteca setorial e a sensação de conforto térmico manifestada pelos usuários, visando obter subsídios para
adequação do local. O estudo metodológico da Biblioteca setorial previu levantamentos qualitativos e
quantitativos, sendo dividido em quatro etapas: (1) análise do projeto em função da zona bioclimática; (2)
medição do ambiente por equipamentos; (3) aplicação de questionário junto aos usuários para avaliação do
Voto Médio Estimado e (4) cruzamento de dados entre carta bioclimática, medições e Voto Médio Estimado
para análises e conclusões. Os resultados permitiram correlacionar os dados gerados atestando o desconforto
térmico do local. Com isso, na continuidade da pesquisa pretende-se contribuir para a melhoria de
desempenho térmico da biblioteca setorial, visando melhores condições de conforto aos seus usuários.
Palavras-chave: Conforto Térmico, Avaliação de Desempenho Térmico, Predicted Mean Vote (PMV),
Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD).

ABSTRACT

The present work presents a research focused on the analysis of the thermal conditions of a sectoral Library
of the Federal University of Juiz de Fora, situated on the campus located in the city of Juiz de Fora, MG. The
climate of the city, tropical of altitude, presents average temperatures in the range of 18ºC to 22ºC, with two
seasons well defined, being in the comfort zone for most of the year, according to the bioclimatic chart of
Givoni. Despite the favorable climate, if built environments are not adequate, they can generate risks such as
tiredness, drowsiness, stress and reduced attention and concentration. The research is carried out within the
scope of a Professional Training grant, aiming at theoretical and practical knowledge in the area of thermal
comfort, including the use of the equipment of the Laboratory of Studies in Environmental Comfort and
Sustainability. The general objective is to evaluate the thermal comfort conditions of the sectoral Library and
the thermal sensation of comfort manifested by the users, aiming to obtain subsidies for the adaptation of the
place. The methodological study of the Sectorial Library predicted qualitative and quantitative surveys, being
divided in four stages: (1) Analysis of the project in function of the bioclimatic zone; (2) measurement of the
environment by equipment; (3) application of a questionnaire to the users for evaluation of the Estimated
Average Vote and (4) data crossing between bioclimatic chart, measurements and Estimated Average Vote
for analyzes and conclusions. The results allowed to correlate the generated data attesting the thermal
discomfort of the place. Thus, in the continuity of the research is intended to contribute to the improvement
of thermal performance of the sector library, aiming at better conditions of comfort to its users.
Keywords: Thermal Comfort, Thermal Performance Evaluation, Predicted Mean Vote (PMV), Predicted
Percentage of Dissatisfied (PPD).
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata da análise das condições térmicas de uma Biblioteca setorial na Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF) e a relação com o conforto ambiental. Utilizou-se de equipamentos
específicos para a coleta de dados das temperaturas, umidade relativa do ar, temperatura do mobiliário e
revestimentos e questionário de avaliação da sensação do conforto térmico, objetivando obter subsídios para
propor intervenções arquitetônicas para oferecer melhores condições de permanência no local. A escolha
pela biblioteca para investigação se deu em função da constante utilização e pela falta de conforto térmico do
local manifestada informalmente pelos usuários em investigação prévia1. Assim, “medir, analisar e comparar
as variáveis ambientais e pessoais a padrões determinados por Normas existentes é o objeto de estudo e
prática das pesquisas em conforto térmico” (PINTO, 2011, p.13). De acordo com Bartholomei (2003, p.1):
A sensação de bem-estar dos usuários de uma edificação está relacionada às condições
estabelecidas pela interação entre a edificação e o ambiente ao seu redor. Essa interação é,
provavelmente, o critério mais determinante do sucesso de um projeto e da valorização da
qualidade dos ambientes internos e externos de uma edificação.

Com isso, o ambiente confortável traz para o usuário o bem-estar e o desempenho, entretanto se o
mesmo não se apresenta confortável como altamente aquecido ou resfriado, pode gerar riscos como cansaço,
sonolência, estresse, além de redução da atenção e concentração.
Inicialmente, a pesquisa foi norteada por uma revisão bibliográfica sobre pesquisas desenvolvidas
em diferentes localidades em relação ao conforto térmico, assim como análise das metodologias e resultados.
Dentre os trabalhos pesquisados, Antunes (2003), Malafaia, Reis-Alves e Zambrano (2004), Teixeira (2014)
e Costa, Hatanaka e Nogueira, et al. (2016) se destacam para a aplicabilidade da presente pesquisa, servindo
de base para a definição do procedimento metodológico e desenvolvimento do estudo.
Segundo a Norma Internacional ASHRAE Standard 55 (Thermal Environmental Conditions for
Human Occupancy), o conforto térmico é um estado de espírito que reflete a satisfação com o ambiente
térmico que envolve a pessoa. Para o pesquisador dinamarquês Ole Fanger (1970, apud LAMBERTS, 2011,
p.5) neutralidade térmica “[...] é a condição na qual uma pessoa não prefira nem mais calor nem mais frio no
ambiente a seu redor”.
Assim, os dados coletados como as temperaturas, umidade relativa do ar, temperatura dos
revestimentos e mobiliário, compõe uma investigação do conforto térmico e da sensação térmica do usuário
no ambiente interno, servindo como diretrizes para propostas de intervenções no local na busca de soluções
que amenizem os efeitos térmicos constatados.

2. OBJETIVO
O objetivo geral é avaliar as condições de conforto térmico da Biblioteca setorial e a sensação de conforto
térmico manifestada pelos usuários, visando obter subsídios para adequação do local.

3. MÉTODO
O estudo metodológico da Biblioteca setorial previu levantamentos qualitativos e quantitativos. Além disso,
foi realizada revisão bibliográfica para adquirir conhecimentos necessários do conforto térmico.
A campanha da coleta de dados com os equipamentos e questionário ocorreu duas vezes por semana
durante o mês de março de 2017, sendo realizado em quatro pontos internos e um externo.
O procedimento metodológico consiste em quatro etapas:
1. Análise do projeto em função da zona bioclimática – consiste na avaliação da edificação
identificando a ventilação natural e insolação através de estudo gráfico com a carta solar. Além
disso, análise da quantidade de usuários e forma de uso dos espaços, a situação do local, se possuem
luzes acesas ou apagadas, janelas e persianas abertas ou fechadas, bem como as condições do céu e
questionário com os usuários para verificar a sensação térmica e caracterização das vestimentas.
2. Medição por termômetros – medições internas e externas com equipamentos para obter os dados de
temperatura, umidade relativa do ar, temperatura de revestimentos e mobiliários.
3. Avaliação do Voto Médio Estimado (VME) – questionário referente à sensação térmica do usuário
naquele espaço aplicado junto com as medições dos equipamentos.
4. Cruzamento de dados entre carta bioclimática, medições e Voto Médio Estimado.

1

A investigação ocorreu de modo exploratório perguntando a opinião dos usuários na questão da sensação térmica do
ambiente.
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Como referências metodológicas foram utilizadas a ISO 7726 /1998 (Ambientes térmicos instrumentos e métodos para a medição dos parâmetros físicos), NBR 15220-3/2005 (Desempenho Térmico
de Edificações), a ISO 7730/2005 (Determinação e Interpretação analítica de conforto térmico usando o
cálculo dos índices de PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) e critérios
de conforto térmico local) e ASHRAE Standard 55/2013 (Condições Ambientais Térmicas para ocupação
Humana).

3.1. Análise do projeto em função da zona bioclimática
A cidade de Juiz de Fora está situada na zona bioclimática número 3. Para avaliar a edificação foi realizada
análise gráfica de ventilação e insolação e perguntas exploratórias das condicionantes internas. Após essa
primeira avaliação foi possível identificar qual a área de maior necessidade para a coleta de dados, de acordo
com os resultados da análise.

3.1.1. Caracterização da área de estudo
A biblioteca investigada localiza-se na Faculdade de Engenharia da UFJF. Sua implantação não recebe
influência de edificações em seu entorno imediato, seja por projeções de sombras ou obstrução de
iluminação e ventilação natural. A edificação possui dois acessos, sendo um no nível do platô da Faculdade
de Engenharia e outro no nível do platô do Instituto de Ciências Exatas. O edifício possui quatro pavimentos,
sendo que a área de estudo está localizada no 4º pavimento onde se tem o acesso pela Faculdade de
Engenharia (Figura 1).

Figura 1: Localização da biblioteca e vista em marcação tracejado da área de estudo.
Fonte: Google Maps e Arquivo pessoal

As paredes externas são de alvenaria em blocos cerâmicos e as divisões internas com divisórias de
painéis modulares. As janelas do tipo maxim-ar, possuem vidros transparentes, que recebem radiação solar
direta. No seu interior, no salão de estudo há biombos individuais com capacidade para 73 alunos, 6 mesas
redondas podendo ter 4 cadeiras, no infocentro 30 usuários e na sala de monitoria 20 alunos.
Em relação a temperaturas instantâneas, elas variaram entre 10,4°C e 19,1°C apresentando um valor
médio de 15,7°C, local que apresenta uma grande diferença em relação ao centro da cidade que possui valor
médio de 19,7°C devido ao fato de ser uma área de ilha de calor, pela presença de grandes construções,
pouca vegetação e o grande trânsito de pedestres e automóveis (OLIVEIRA et al. 2008).

3.1.2. Caracterização da ventilação natural
Segundo Frota e Schiffer (2001, p. 124), a ventilação natural é o deslocamento do ar através do edifício,
através de aberturas, umas funcionando como entradas e outras, como saídas. Assim, as aberturas para
ventilação deverão estar dimensionadas e posicionadas de modo a proporcionar um fluxo de ar adequado ao
recinto.
Para avaliar a edificação foi verificado se a arquitetura deste local atende de algum modo aos conceitos
de arquitetura bioclimática. Esse primeiro estudo serviu para observarmos como o vento se comporta no
ambiente interno (figura 3). Na região de estudo localizado na zona bioclimática 3, o vento predominante é
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na direção norte para sul.
O edifício possui próxima das laterais vegetações que protege os andares inferiores da radiação solar
direta, isso se deve ao fato da topografia do terreno o que ajuda no frescor desses andares, porém no andar de
estudo as vegetações não o protegem.

Figura 3: Estudo do vento predominante
Fonte: Elaboração própria

Na análise em relação aos ventos observou-se a entrada de vento pelas fachadas nordeste e noroeste,
conforme figuras abaixo, percorrendo no ambiente, porém é necessário que todas as esquadrias estejam
abertas, para termos a ventilação cruzada. Entretanto nesses ambientes nem sempre as porta e janelas estão
abertas, o que gera a insuficiência de ventilação no interior.
As janelas permitem uma boa ventilação; no entanto o sistema de articulação não permanece fixo
quando aberto, levando o fechamento devido ao vento, limitando a passagem de ar.

Figura 4: Corte AA’, marcação em tracejado da
área de estudo.
Fonte: Elaboração própria

Figura 5: Corte BB’, marcação em tracejado da
área de estudo.
Fonte: Elaboração própria

3.1.3. Análise com a carta solar
Na figura 6 é representada a carta solar da cidade de Juiz
de Fora, Minas Gerais. Ela é referência para análise das
fachadas da edificação. Em relação à radiação solar, o
edifício está cercado de árvores que protegem os andares
inferiores da radiação solar direta, fato que favorece o
conforto de verão, mas compromete o de inverno. No
andar de estudo a vegetação não provoca sombreamento, o
que gera a incidência solar diretamente na fachada.
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Figura 6 - Carta solar Juiz de Fora 21º45’ S (ou - 21,75).
Fonte: Programa Luz do Sol, do LABEEE.

Deste modo, realizou-se a análise das fachadas com a carta solar, conforme apresentado abaixo e
tivemos os seguintes resultados:

Figura 7 - Estudo solar do edifício.
Fonte: Elaboração própria

Fachada nordeste: incidência de radiação solar na parte da manhã no inverno e verão.
Fachada noroeste: incidência de radiação solar no inverno na parte da manhã e tarde; no verão à
tarde.
• Fachada sudoeste: radiação solar no inverno e verão à tarde. Porém nessa fachada há proteção de
árvores e com isso o sol não incide diretamente no espaço interno.
• Fachada sudeste: radiação solar no inverno no princípio da manhã e no verão durante a manhã.
Assim com o estudo da insolação observou-se que as fachadas da orientação nordeste e noroeste são
as mais críticas em função de receberem maior insolação e não possuírem nenhum tipo de proteção externa.
A partir dessas análises definiu-se os pontos para as medições com os equipamentos.
•
•

3.1.4. Análise da carta bioclimática de Givoni
A carta bioclimática de Givoni (1992) para países em desenvolvimento se baseia em temperaturas internas de
edifício, nela existe os limites máximos de conforto considerados para a região de clima quente. A carta de
Givoni relaciona valores de temperatura de bulbo seco, umidade relativa e umidade absoluta, delimitando
áreas para adoção de estratégias construtivas. No diagrama são traçados os limites de temperatura e umidade
considerada como zona de conforto que neste caso é representado pelo número 1. Especificamente em
relação à cidade de Juiz de Fora, observam-se temperaturas nas zonas que correspondem a estratégias de
ventilação, massa térmica para aquecimento e aquecimento solar passivo.
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Figura 8: carta bioclimática de Givoni para Juiz de Fora
Fonte: LABEEE

Portanto, estas estratégias, sendo adotadas em projeto poderão trazer melhores condições de conforto
térmico.

3.2. Medições por instrumentos
O projeto apresentou estudos realizados com o auxílio do equipamento Medidor de
Stress Térmico modelo TGD-400 da Instrutherm, com resolução de 0,1°C e precisão de
± 0,5ºC que foi utilizado para medir a temperatura e umidade relativa do ar. Este
equipamento possui todos os instrumentos necessários para a medição do IBUTG, sendo
composto pelo termômetro de globo, seco, e de bulbo úmido acoplado a um sistema
eletrônico. O medidor fornece o IBTGU calculado de forma automática na função
WBGTI, que é uma sigla equivalente me inglês (Wet Bulb Globe Temperature Index)
(CABRAL, 2013).
Câmera Infravermelha modelo Thermal Imagers Ti9
Figura 9 – Aparelho
fabricado pela empresa Fluke com precisão de medição de
Medidor
de
Stress
temperatura de +- 5ºC ou 5% e alta performance do
Térmico.
desempenho da imagem, a faixa de temperatura das imagens
térmicas vai de -20ºC a + 250ºC, sensibilidade térmica (NETD) ≤0,2ºC em 30ºC
(200mk); faixa espectral do infravermelho 7,5µm a 14 µm, câmara visual com
resolução de 640x480. O equipamento é capaz de medir e reproduzir em imagem a
radiação de infravermelho emitida por objetos. O Ti9 apresenta emissividade
Figura 10 – Aparelho
permanente fixa em 0,95, que funciona bem com a maioria das superfícies, porém
Câmera
Infravermelha
pode fornecer leituras muito inexatas se usadas diretamente em superfícies metálicas.

3.2.1. Medições internas
As medições foram realizadas em três etapas: 1ª pré-teste - manusear os equipamentos verificando as leituras
e coleta de dados, além do tempo de permanência do aparelho no local, durante um período de 10 minutos; 2ª
pré-teste – medição exploratória ocorreu dia 14/09/2016, considerado equinócio de primavera, no período da
manhã/tarde de 10:35h as 14:20h e no período da tarde/noite de 16:28h as 18:40h.
Nessa segunda etapa obteve o gráfico com resultados que mostram que esses ambientes apresentam
algum tipo de desconforto térmico, devido ao aumento da temperatura.

Figura 11: Resultado das medições
Fonte: Elaboração no Excel

No decorrer das medições utilizou-se o equipamento Câmera Infravermelha para medir a temperatura
interna da parede das fachadas noroeste e nordeste, a fim de atestar o quanto a temperatura do material pode
interferir no ambiente. O resultado obtido é a variação de temperatura do revestimento interno entre 24ºC a
46ºC, ou seja, essa radiação no material pode impactar a temperatura interna.
A 3º etapa de medição interna e externa foi realizada no mês de março 2017, inicio do equinócio, sendo
realizada duas vezes por semana, com total de 6 amostragens. Os locais de medições conforme representado
na figura 14, foram estabelecidos após análise do projeto em função da zona bioclimática, sendo os seguintes
pontos: 1º salão de estudo localizado próximo à escada, 2º ainda no mesmo local, porém próximo à janela, 3º
infocentro, 4º sala de monitoria e o 5º área externa na fachada noroeste.
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O procedimento para medição do equipamento foi ficar sobre a mesa de estudo dos usuários, altura de
735mm das atividades que eles realizam.
Em todos os dias das medições a condição do céu limpo com nuvens altas, os ambientes com luzes
acesas (Philips, TLD-18W-54, com 4 lâmpadas na luminária de embutir, medindo 618x618mm com refletor
e aletas de alumínio brilhante), persianas abertas no salão de estudo e parcialmente fechada no infocentro e
sala de monitoria, a quantidade de usuários no local estava abaixo nas duas primeiras semanas, pelo fato de
começar o semestre letivo neste mês.
A coleta de dados teve duração de 30 minutos para cada ambiente fazendo a leitura de inicio e término,
ao fim é feito a média desses dois resultados. Para cada espaço foi elaborado um gráfico de temperatura ºC x
hora/local.

Figura 12 – Resultado das medições
Fonte: Elaborado no Excel

De acordo com o gráfico as temperaturas mais elevada no ambiente interno ocorreu nos dias 08, 15 e 17
com 30ºC, no infocentro e no dia 15 e 17 próximo de 30ºC no salão de estudo próximo a janela e na sala de
monitoria. Já na área externa a temperatura estava sempre elevada, isso decorrer pelo local ser descampado e
sofrer as interferências diretas do clima.
Com a Câmara Infravermelha obtêm informações da temperatura do mobiliário e revestimento, com
imagens da radiação de infravermelho emitida pelo objeto. Conforme mostra a figura abaixo.

Figura 13 – Imagem térmica
Fonte: Câmera infravermelha
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Para obtenção dos dados da sensação térmica foram aplicados questionário aos usuários que estavam
próximo ao equipamento de medição, totalizando 72 entrevistados.

Figura 14 – marcação das áreas para medições.
Fonte: Elaboração própria

3.3. Avaliação do Voto Médio Estimado (VME)
A ISO 7730 (2005) esclarece que a sensação térmica do ser humano está relacionada principalmente ao
equilíbrio térmico do seu corpo como um todo. Este equilíbrio é influenciado pela atividade física e pelo
vestuário, bem como os parâmetros ambientais: temperatura do ar, temperatura radiante média, velocidade
do ar e umidade do ar. Quando esses fatores forem estimados ou medidos, a sensação térmica para o corpo
como um todo pode ser prevista através do cálculo do Voto Médio Estimado (PMV). Conforme a norma é
necessária que o percentual de insatisfeitos termicamente com o ambiente seja no máximo de 10%.
Segundo Fanger VME, prevê que o voto médio de um indivíduo ou grupo de pessoas nas mesmas
condições, apresenta uma escala de pontuação que varia de -3 (frio) a +3 (quente).
Para avaliar a sensação térmica aplicou-se questionário com os usuários que estariam próximo ao
equipamento. Foram coletadas informações de atividade desenvolvida, tempo de chegada e permanência,
sensação térmica e preferência de conforto e vestimenta.
A partir das informações obtidas nos questionários, foi utilizado o software Ladesys v1.0 (LADE) sendo
calculado o Voto Médio Preditivo (PMV) e o Percentual de Pessoas Insatisfeitas (PPD). Os dados inseridos
no programa são a partir da média dos resultados das medições, sendo:
• Temperatura de bulbo seco ºC: obtida com o equipamento Medidor de Stress Térmico.
• Velocidade do ar (m/s): realizado com o equipamento anemômetro.
• Temperatura radiante média (temperatura de bulbo seco, temperatura de globo e velocidade do
ar) ºC: Para cálculo da temperatura radiante média, utiliza-se a seguinte equação:
trm = [(tg + 273)4 + 0,4. 108. (ǀtg - taǀ) 1/4 .(tg-ta)]1/4 – 273 (fonte: Lamberts, 2011)
equação 1
Onde:
Va = velocidade absoluta do ar ao nível do globo, em m/s;
trm = temperatura do ar, em ºC;
tg = temperatura de globo, em ºC.
ta = temperatura do ar, em ºC
• Umidade relativa(%): dados extraídos do INMET, sendo feito uma média dos dias que
ocorrerão à medição.
• Vestimenta e taxa metabólica: de acordo com o resultado do questionário aplicado,
considerando os usuários sentados.
A partir desses resultados foram gerados os gráficos de percepção térmica dos usuários de acordo com a
sensação térmica neste momento (muito quente, quente, levemente quente, neutro, levemente frio, frio e
muito frio) e preferia térmica para o ambiente (muito mais frio, mais frio, levemente mais frio, nenhuma
mudança, levemente mais quente, mais quente e muito mais quente); e PMV- PPD no programa Ladesys dos
ambientes internos, com valores das médias.
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A

B
Figura 15 – (A) Sensação térmica
neste momento; (B) Preferência térmica.
Fonte: Elaborado no Excel

Figura 16 – Resultado geral do
PMV e PPD
Fonte: Ladesys v1.0, adaptado

Na figura 15 o gráfico (A) da sensação térmica neste momento dos
usuários, mostra que a percepção dos usuários com meio é de
levemente quente, de acordo com a escala Fanger representa +1,
ambiente acima do considerado confortável. Já na figura 15 (B),
gráfico da preferência térmica para a biblioteca, os entrevistados
apontam que o lugar poderia está levemente mais frio, assim poderia
ter melhor rendimento acadêmico e maior permanência no local com
o ambiente mais fresco.
Na figura 16 para o cálculo realizado estabelece a média de
todos os ambientes internos, obtendo o resultado de PMV com 0,66,
próximo da escala +1 de Fanger, neste o caso o termômetro marca
entre confortável e levemente calor. Em relação ao Percentual de
Pessoas Insatisfeitas (PPD), apresenta um total de 14%, ou seja,
acima do limite estabelecido pela ISO 7730 que deveria ser inferior
a 10%.
Como podemos observar os dois resultados apresentam as
mesmas percepções dos usuários com o meio, de desconforto
térmica, uma sensação não agradável para a maioria dos
frequentadores.

3.4. Cruzamento de dados entre Carta Bioclimática, Medições e Voto Médio Estimado (VME)
No cruzamento de dados os resultados obtidos são apresentados lado a lado na tabela abaixo para
comparação. Os valores representam a média total dos ambientes internos nos dias das medições.
Tabela 1 – Resultados gerais das temperaturas.
Temperatura de bulbo
Temperatura de
Umidade
úmido * (ºC)
bulbo seco * (ºC)
relativa** (%)
8
26,7
27,6
89
10
26,7
27,5
88
15
27,8
28,3
88
17
27,8
28,6
56
22
25,2
25,4
73
24
24,5
25
98
Média Total
26,5
27,1
82
*Utilizado a média dos ambientes internos
** Dados do INMET

Dia da medição

PMV geral

PPD (%)
geral

0,66

14

De acordo com os resultados na tabela para as temperaturas médias totais, valor do bulbo seco acima de
27,1ºC os usuários não estariam em conforto térmico, sendo comprovado pelo PPD que está acima de 10%,
limite estabelecido por norma.

4. RESULTADOS
O resultado das medições e do voto médio estimado mostrou-se que as temperaturas de modo geral, nos
primeiros quatros dias de coleta de dados apresentam de modo praticamente constante, vale ressaltar que de
acordo com o gráfico o infocentro é o ambiente com temperaturas mais elevadas; um dos fatores que elava a
temperatura são os computadores que ficam ligados por um grande período de tempo.
De acordo com a escala de Fanger o PMV da sensação térmica pode variar a classificação de +3 a -3,
de modo geral nos ambientes internos temos sensação próximo de +1 levemente quente.
Com a Câmera Infravermelha focada na fachada noroeste, observamos que o revestimento apresenta
cor alaranjado com maior concentração de temperatura, que também é observado nos perfis das esquadrias
de alumínio de cor branca, tendo esse calor transmitido para o espaço interno e consequentemente a um
aumento das variáveis ambientais.

5. CONCLUSÕES
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De forma geral conclui-se com os resultados obtidos na pesquisa a biblioteca setorial, não se enquadra
na zona de conforto ideal. Apesar do clima ser favorável, as condicionamentes do local se encontra de forma
inadequada e isso gera aos usuários cansaço, sonolência, stress e redução da atenção e concentração, o que
acaba interferindo diretamente no rendimento acadêmico. Podemos atestar que o ambiente esta termicamente
desconfortável por apresentar resultados do PPD superiores a 10% de insatisfeitos, o que é acima do limite
de insatisfeitos admissível pela Norma ISO 7730 (2005).
Diante disso foi possível obter subsídios para adequação do local, sendo que a
intervenção de imediato seria a colocação nas janelas de um sistema que fixa a sua abertura
a 60º, desta forma evitará que ela se feche com a força do vento. Para a fachada nordeste
colocação de brise horizontal com distância de 800mm da janela. Na fachada noroeste brise
horizontal na direção da marquise da laje, conforme figura ao lado, evitando a incidência do
sol da tarde diretamente nas janelas, além disso, proteção dos usuários nesta calçada, já que
a janela abre na passagem.

Figura 17 –
brise
em
amarelo
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RESUMO

O comportamento dos usuários afeta substancialmente no desempenho dos edifícios. No entanto, este
parâmetro é difícil de ser modelado nos programas de simulação computacional. Isto é porque se trata de
dados que variam significativamente de um indivíduo para outro, uma vez que suas ações ocorrem de forma
espontânea. Este trabalho traz um levantamento dos horários habituais nos quais os usuários costumam abrir
e fechar as janelas e as portas internas nas habitações do Brasil. Este estudo foi realizado através do
preenchimento de um formulário online por 500 pessoas aleatórias que residem por todo o território
nacional. Além disso, foram realizadas simulações de uma habitação de interesse social naturalmente
ventilada de 37,7m2 localizada em três cidades brasileiras (Curitiba, São Paulo e Manaus) correspondentes a
diferentes climas. Para efetuar as simulações foi utilizado o programa computacional EnergyPlus, junto com
seu módulo AirflowNetwork para a modelagem da ventilação natural. O objetivo deste artigo é comparar os
dados obtidos das enquetes com os resultados das simulações, para desta forma, poder relacionar os horários
habituais de abertura das janelas reais com aqueles considerados adequados baseados no conforto térmico
dos edifícios. Observou-se que a maioria dos entrevistados costuma abrir as janelas durante o dia e fechá-las
à noite, enquanto o horário de abertura de janelas recomendado para um melhor conforto térmico é durante a
noite, evitando a ventilação natural durante as horas de calor. Por outro lado, em relação às portas internas,
50% das pessoas as mantêm abertas durante todo o dia, e o outro 50%, em sua maioria, as fecha apenas à
noite.
Palavras-chave: comportamento do usuário, simulação computacional, conforto térmico, ventilação natural.

ABSTRACT

User behavior substantially affects the performance of buildings. However, this parameter is difficulty to be
modeled in computer simulation programs. Because this data vary significantly from one individual to
another, since their actions occur spontaneously. This work brings a survey of the usual schedule in which
users usually open and close the windows and internal doors in the dwellings of Brazil. This study was
carried out by completing an online form by 500 random people residing throughout the national territory. In
addition, simulations of a naturally ventilated social house of 37.7m2 were carried out in three Brazilian cities
(Curitiba, São Paulo and Manaus) corresponding to different climates. For the simulations, the EnergyPlus
software was used along with its AirflowNetwork module for the modeling of natural ventilation. The
objective of this paper is to compare the data obtained from the surveys with the results from the simulations
relating the real usual opening schedules of windows with the adequate schedules based on the building
thermal comfort. It was observed that most interviewees usually open windows during the day and close
them at night, despite the fact that the recommended opening hours for better thermal comfort is at night,
avoiding natural ventilation during the hours of heat. On the other hand, in relation to the internal doors, 50%
of the people keep them open during the day, and the other 50%, mostly, close them only at night.
Keywords: user behavior, computational simulation, thermal comfort, natural ventilation.
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1. INTRODUÇÃO
O setor residencial é responsável por quase 40% do consumo energético total do planeta (BITTENCOURT;
CÂNDIDO, 2008). O uso de estratégias bioclimáticas nas edificações como, a ventilação natural, pode
reduzir até em 30% o consumo energético dos edifícios (SIGNOR, 1994). Devido a esta preocupação,
surgem, a nível nacional, a norma de Desempenho Térmico de edificações NBR 15220 (ABNT, 2005a), que
apresenta a ventilação natural como uma das melhores alternativas para garantir o conforto térmico nas
habitações brasileiras, especialmente em regiões quentes e úmidas; e o RTQ-R – Regulamento Técnico da
Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (INMETRO, 2012). Estas
normas sugerem programas computacionais de simulação como ferramentas para a análise do desempenho
dos edifícios.
Existe um grande empenho para melhorar a precisão nas simulações realizadas com estas
ferramentas, uma vez que o desempenho real nem sempre coincide com o predito pelos programas de
simulação. Alguns dos motivos podem ser: a) a incerteza na definição do modelo físico do edifício no
programa de simulação, ou b) a deficiência do arquivo climático, ou c) incertezas na hora de modelar o
comportamento do usuário no prédio (CALÌ et al., 2016). Tem havido muitos esforços para aprofundar e
melhorar os modelos físicos e, também estudos que procuram refinar os dados climáticos. No entanto,
apenas na última década, começou a aparecer uma preocupação pelo comportamento dos usuários nas
habitações. Isto pode ter ocorrido pelo descobrimento do grande impacto deste parâmetro no desempenho
térmico e energético das edificações (VIROTE; NEVES-SILVA, 2012), uma vez que os ocupantes podem
controlar seu ambiente através da abertura e fechamento das janelas (DALBEM et al., 2016; PARK; KIM,
2012).
Entretanto, o fato do usuário poder mudar espontaneamente as condições internas dos ambientes,
aumenta a dificuldade da modelagem do comportamento dos ocupantes dos edifícios nos programas de
simulação. Em algumas ocasiões, os padrões de comportamento são assumidos nas simulações como aqueles
mais adequados para o melhor conforto térmico nas habitações, como o fechamento de janelas nas horas de
mais calor. No entanto, esta ação ocorre de forma natural e não deliberada pelos usuários, podendo variar,
assim, significativamente entre usuários. Brager, Paliaga e De Dear (2004) realizaram um estudo de campo
acerca de um edifício de escritório naturalmente ventilado, localizado em Sidney (clima temperado úmido),
onde os ocupantes tinham controle da abertura das janelas. Após coletar mais de 1000 respostas dos usuários
para cada estação do ano, os autores concluíram que mesmo os ocupantes encontrando-se em condições
térmicas similares (mesma resistência térmica das roupas utilizadas, igual taxa metabólica,...), eles abriram e
fecharam as janelas de forma significativamente diferente.
Existem poucos estudos ainda que avaliem o comportamento dos usuários em relação à abertura e
fechamento das janelas e das portas internas. O intuito deste artigo é comparar os horários nos quais os
brasileiros costumam abrir e fechar as janelas e as portas internas com os horários mais apropriados para se
obter um melhor conforto térmico no interior dos edifícios.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é realizar um estudo comparativo entre os horários nos quais os usuários abrem e
fecham habitualmente as janelas e as portas internas nas habitações brasileiras e, os horários mais adequados
para garantir o conforto térmico no interior das edificações.

3. MÉTODO
Neste trabalho, foi realizada uma comparação entre os padrões de comportamento real e esperado (atendendo
ao conforto térmico) dos usuários nas habitações do âmbito nacional. Dessa forma, foram aplicadas enquetes
por todo o Brasil com o intuito de conhecer as horas habituais nas quais os ocupantes acionam as janelas e as
portas internas, e, por outro lado, foram realizadas simulações computacionais de uma habitação de interesse
social com o intuito de conhecer quais são os horários adequados para um melhor conforto térmico no
interior dos edifícios. Assim, esta seção, encontra-se dividida em duas partes:
1. Formulário online
2. Modelo de simulação
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3.1. Formulário online
3.1.1. Escolha da ferramenta para a elaboração do formulário
A forma de enquete escolhida foi a do “Google formulários” (GOOGLE, 2005). Estes são formulários online
baseados em Javascript e XML oferecidos de forma gratuita pela empresa Google (GOOGLE, 1998). Eles,
junto com um processador de texto, um editor de apresentações e um editor de planilhas, formam parte do
pacote de aplicativos do “Google docs”. Os formulários do Google são considerados muito potentes para
pesquisa, já que fornecem respostas rápidas para qualquer trabalho de investigação, dúvida cotidiana,
organização de eventos, criação de testes de aula, e muito mais. Além da sua versatilidade, o “Google
formulários” possui uma interface muito simples e intuitiva, onde o pesquisador não precisa saber nenhuma
linguagem de programação para utilizar a ferramenta.
Na Figura 1, observam-se algumas das possibilidades de criação que este formulário apresenta. Entre
as mais destacadas, encontram-se: a) adição de respostas, b) tipo de perguntas, c) obrigatoriedade da
pergunta, d) adição de: perguntas, título e descrição, material gráfico (imagens e vídeos) e seções.

b)
d)

a)
c)
Figura 1 – Interface “Google formulários” e opções para a criação de uma pergunta.

3.1.2. Estrutura do formulário
Uma vez que o objetivo deste trabalho é conhecer o horário de abertura e fechamento das janelas e portas
internas nas residências do Brasil, e dado que, segundo a norma NBR 15220-3 (ABNT, 2005b), o território
brasileiro consta de oito zonas bioclimáticas, agruparam-se estas em três grupos: a) climas mais frios (zona
bioclimática 1), b) climas intermediários (zonas bioclimáticas 2, 3 e 4) e c) climas mais quentes (zonas
bioclimáticas 5, 6, 7 e 8) (FERREIRA; SOUZA; ASSIS, 2014). Desta forma, o entrevistado devia escolher o
clima mais próximo à cidade na qual ele morava habitualmente. Assim, dentro do formulário, forneceu-se
uma tabela na qual se apresentaram varias cidades que se situavam entre os três climas estudados, para a
pessoa poder identificar melhor em qual dos três grupos se encaixava a cidade na qual ela morava.
Por outro lado, com o intuito de obter resultados mais exatos, para cada grupo climático foram
coletados os dados para o ano completo agrupado de forma trimestral. Assim, obtiveram-se respostas
diferentes para os quatro períodos do ano: a) verão (dezembro, janeiro e fevereiro); b) outono (março, abril e
maio); c) inverno (junho, julho e agosto); e d) primavera (setembro, outubro e novembro). Adicionalmente,
no formulário, deixou-se a possibilidade de que o entrevistado respondesse de forma diferente de segundafeira a sexta-feira e no fim de semana, já que muitas pessoas, pelo fato de não terem que trabalhar, mudam os
seus hábitos nos últimos dias da semana.
Previamente à divulgação, realizou-se uma etapa de pré-teste, na qual o formulário foi avaliado por
cinco pessoas escolhidas pelas autoras. Neste período, os avaliadores estudaram detalhadamente e
propuseram sugestões para uma melhor compreensão do formulário.
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Assim, na Figura 2, é apresentada a
estrutura final do formulário para cada um dos
três climas estudados. A lógica seguida foi
desde questões gerais a questões específicas
que foram refinando as respostas até se chegar
ao resultado esperado: as horas nas quais o
usuário abre as janelas da sua casa e as horas
nas quais o usuário fecha as portas internas.
Portanto, a primeira pergunta foi se o usuário
abre as janelas da sua casa. Caso a resposta
fosse positiva, o entrevistado era dirigido a
uma seção onde foram expostas as 24 horas do
dias para o entrevistado selecionar todas
aquelas nas quais costuma abrir as janelas da
sua casa, fazendo divisão para os quatro
períodos do ano estudados e criando diferença
entre os dias da semana (de segunda-feira a
sexta-feira) e o fim de semana. Caso a resposta
fosse negativa, o entrevistado precisava definir
o motivo pelo qual costuma fechar as janelas.
Seguidamente, com estrutura similar à seção
das janelas, foram perguntadas as questões
sobre as portas internas. Neste caso, a única
diferença foi que se perguntou sobre o
fechamento e não sobre a abertura.

Figura 2 – Estrutura do formulário.

3.1.3. Divulgação
A versão final do formulário (Figura 2) foi disponibilizada online (CASATEJADA, 2017) e foram aceitas
respostas entre os dias 18 e 23 de fevereiro de 2017. O formulário foi realizado de forma anônima por 500
pessoas aleatórias de todo o Brasil. Foi restrito a uma resposta por pessoa e o tempo estimado do
preenchimento do formulário foi de 4 minutos. Para uma adequada homogeneização e melhor divulgação, os
formulários foram publicados em redes sociais atingindo uma ampla população brasileira, sem vínculo
académico. Para manter o anonimato dos entrevistados, não foi pedido nenhum dado pessoal que pudesse
identifica-los. Apenas foi pedido o gênero e a idade.

3.2. Modelo de simulação
Foi escolhida uma habitação de interesse social térrea
isolada, naturalmente ventilada de 37,7 m2 constituída
por uma sala, dois quartos, uma cozinha, um banheiro,
telhado duas aguas e ático não ventilado. Foi adotada
esta tipologia, por se tratar de uma solução típica de
habitação de interesse social do estado de São Paulo
(MARQUES, 2013). Para a realização das simulações
foi utilizado o programa EnergyPlus (EERE, 2013),
pois é um dos programas mais utilizados para a análise
do desempenho térmico dos edifícios. A geometria foi
modelada com o OpenStudio, uma extensão do
programa de desenho SketchUp (TRIMBLE, 2012).
Os padrões de ocupação e as cargas internas foram
modelados baseados nos valores que sugere o RTQ-R.
Na Figura 3, mostra-se a planta da habitação, o norte
solar e a zona térmica escolhida (Quarto 1) para a
realização do estudo.
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Quarto 1

Figura 3 – Planta da habitação. Fonte: Adaptado de Marques
(2013)
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A solução construtiva foi a mesma adotada no trabalho de Marin, Casatejada e Chvatal (2016), posto que se
trata de uma solução comum nas habitações de interesse social brasileiras. Na Tabela 1, apresenta-se um
resumo das características construtivas adotadas.
Tabela 1 – Características construtivas. Adaptado de Marin, Casatejada e Chvatal (2016)

Paredes externas
Paredes internas
Revestimento
Janelas
Laje
Piso
Cobertura

Bloco de concreto furado de 19 cm
Bloco de concreto furado de 14 cm
Reboco e pintura branca
Vidro incolor, 4 mm
Laje de concreto (8 cm)
Brita (3cm) + concreto (8 cm) + revestimento cerâmico (5cm)
Telha cerâmica (0,1 cm)

Este modelo foi simulado para os três climas estudados neste trabalho. Assim, foi escolhida uma
cidade pertencente a cada tipo de clima. Elegeram-se as cidades mais importantes de cada zona bioclimática:
Curitiba (zona bioclimática 1), São Paulo (zona bioclimática 3) e Manaus (zona bioclimática 8). Os arquivos
climáticos utilizados nas simulações foram os disponibilizados na base de dados de Roriz (2012), onde se
encontram accessíveis 411 arquivos de cidades brasileiras.

3.2.1. Modelagem da ventilação natural - AirflowNetwork
A modelagem da ventilação natural foi realizada através do AirflowNetwork, o módulo de ventilação
natural do programa EnergyPlus. Neste módulo, foi estabelecido o controle da abertura das janelas por
temperatura. Isso significa que a ventilação ocorre quando a temperatura interna do ar é maior à temperatura
externa do ar (Tint>Text) e quando a temperatura interna do ar é maior à temperatura de controle
(Tint>Tcontrole), simultaneamente. A temperatura de controle que permitiu a ventilação natural foi
estabelecida em 20ºC, pois é o valor recomendado pelo RTQ-R. A ventilação foi permitida às 24 horas do
dia caso a temperatura tendesse ao exigido pelo controle por temperatura estabelecido. Com isso, o próprio
programa estabeleceu os horários mais adequados em função do conforto térmico. Foram utilizados os
coeficientes médios de pressão do vento obtidos automaticamente pelo programa e a abertura efetiva das
janelas foi de 100%.

3.2.2. Dados de saída
Com o intuito de conhecer as horas e a temperatura na qual deveria ocorrer a ventilação natural para garantir
o conforto térmico no interior das habitações brasileiras, os dados de saída estudados foram: a) temperatura
externa do ar, b) temperatura interna do ar, e c) fator de abertura das janelas. Este último é a porcentagem da
abertura das janelas que o programa computacional considera quando ocorre a ventilação natural (Tint>Text
e Tint>Tcontrole). Neste trabalho, foram consideras as horas adequadas para a ventilação natural aquelas que
possuíam valores na porcentagem de abertura das janelas maiores do que 50%. Foram calculadas as médias
hora a hora destes parâmetros para o verão (dezembro, janeiro e fevereiro) e para o inverno (junho, julho e
agosto) para as cidades de Curitiba e São Paulo, e, apenas, foi estudado o período de verão para Manaus por
tratar-se de um clima sem muitas variações na temperatura ao longo do ano.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Primeiramente, são mostradas as porcentagens das pessoas que participaram do formulário segundo o gênero
e a idade. Na Figura 4, observa-se que 64% das pessoas entrevistadas foram mulheres, enquanto que 36%
foram homens. Por outro lado, na Figura 5, observa-se uma alta porcentagem (56%) de respostas de jovens
entre 18 a 25 anos, seguida de 30% de pessoas entre 26 a 35 anos. Também foram analisadas as porcentagens
dos climas ou climas próximos das cidades nas quais residem habitualmente os entrevistados. Assim, como
indicado na Figura 6, 61% das pessoas escolheu os climas intermediários como os mais próximos aos da
cidade que elas moram, 23% selecionou os climas mais quentes e, por último, 16% dos entrevistados elegeu
os climas mais frios como os mais parecidos aos da localidade que eles residem.
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Figura 4 – Porcentagem de
homens e mulheres
entrevistados.

Figura 5 – Porcentagem das faixas de
idade dos entrevistados.

Figura 6 – Porcentagem dos climas ou climas
próximos das cidades nas que residem habitualmente
os entrevistados.

A análise dos resultados encontra-se dividida em duas seções:
1. Abertura de janelas
2. Fechamento de portas internas

4.1. Abertura de janelas
Segundo o esperado, nos três climas, a maioria das pessoas costuma abrir as janelas em algum momento do
dia. Responderam “sim” a essa pergunta: 94,8% (climas intermediários); 93,9% (climas mais quentes) e 90%
(climas mais frios) dos entrevistados. Quanto às pessoas que mencionaram que nunca abriam as janelas, lhes
foi perguntado o motivo, sendo as respostas mais usuais: o uso do ar condicionado, ficar pouco tempo em
casa, evitar a entrada de insetos, segurança, poeira e percepção de calor.
A parcela de pessoas que costuma abrir as janelas em algum momento selecionou as horas exatas nas
quais eles realizam esta ação. O que mais de 50% dos entrevistados respondeu foi o adotado como o horário
habitual de abertura naquele clima e estação. Na Tabela 2, encontra-se um resumo dos horários habituais nos
quais as pessoas costumam abrir as janelas, segundo o período do ano e o dia da semana para os três climas.
Analisando-se estes dados, observa-se que a maioria dos entrevistados costuma deixar as janelas abertas
durante todo o dia e as fecha geralmente à noite, independentemente da temperatura exterior diária. No
entanto, observa-se diferentes padrões de abertura das janelas dependendo da estação, confirmado, assim, a
consideração da temperatura exterior média do período do ano.
Tabela 2 – Horários habituais de abertura das janelas.

CLIMAS MAIS FRIOS
VERÃO
seg-sexta
9AM-9PM
fds
9AM-9PM
OUTONO
seg-sexta
10AM-4PM
fds
10AM-6PM
INVERNO
seg-sexta
Sem ventilação
fds
11AM-1PM
PRIMAVERA
seg-sexta
9AM-6PM
fds
9AM-6PM

CLIMAS INTERMEDIÁRIOS
VERÃO
seg-sexta
8AM-11PM
fds
8AM-11PM
OUTONO
seg-sexta
9AM-8PM
fds
9AM-8PM
INVERNO
seg-sexta
11AM-3PM
fds
10AM-5PM
PRIMAVERA
seg-sexta
9AM-9PM
fds
9AM-9PM

CLIMAS MAIS QUENTES
VERÃO
seg-sexta
7AM-10PM
fds
8AM-10PM
OUTONO
seg-sexta
7AM-10PM
fds
8AM-10PM
INVERNO
seg-sexta
9AM-7PM
fds
9AM-8PM
PRIMAVERA
seg-sexta
7AM-10PM
fds
8AM-10PM

Os horários que são mostrados na tabela também são representados na Figura 7, dividindo-se em
horários durante a semana (barra verde sólida) e durante o fim de semana (barra verde tracejada) para as
cidades de Curitiba, São Paulo (verão e inverno) e Manaus (verão). Além disso, nessa figura também se
encontram os resultados das simulações: a temperatura exterior (linha cinza escuro), a temperatura interior
(linha cinza claro), a temperatura de controle (linha de pontos), e a porcentagem do fator de abertura das
janelas (barra cinza escuro), a qual indica os melhores horários para a abertura de janelas segundo o conforto
térmico. Todos os parâmetros são os valores médios do período estudado. Desta forma, observa-se nesta
figura que o programa de simulação computacional recomenda horários divergentes aos horários habituais
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nos quais os brasileiros costumam abrir as janelas nas habitações. Assim, para a habitação de interesse social
simulada neste trabalho, o horário mais adequado para garantir o conforto térmico no interior do edifício é
geralmente durante a noite. Desta forma, no verão, seria recomendável abrir as janelas a partir das 4 da tarde
até às 10 da manhã em todos os climas (horários no que o fator de abertura das janelas é maior do que 50%).
No entanto, no inverno, tanto em Curitiba como em São Paulo, a temperatura interior média do período
encontra-se a maior parte do tempo abaixo da temperatura de controle, razão pela qual o programa, em geral,
mantém fechadas as janelas às 24h do dia, uma vez que a porcentagem de abertura de janelas é menor do que
50% durante todas as horas do dia, não se recomendando, neste trabalho, a ventilação natural neste período.
Desta forma, no inverno de Curitiba, observa-se mais coerência entre os resultados obtidos através do
formulário e os da simulação, dado que a maioria dos entrevistados não abre as janelas em nenhum momento
durante o dia de segunda-feira a sexta-feira e apenas as abre das 11 da manhã às 1 da tarde os fins de semana.

Figura 7 – Comparação entre os horários habituais e adequados da abertura das janelas “continua”.
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Figura 7 – Comparação entre os horários habituais e adequados da abertura das janelas “conclusão”.

Portanto, os horários habituais nos quais os entrevistados costumam abrir as janelas, tanto durante a
semana como durante o fim de semana, parece ser incoerente com o acionamento das janelas realizado por
controle de temperatura, como ocorre com o programa de simulação EnergyPlus. No entanto, o
comportamento do usuário é conduzido ainda por outros fatores, como: a necessidade da renovação do ar e
do movimento do ar, e o controle da umidade do ambiente, entre outros. Por outro lado, outro fator que
influencia significativamente nestas simulações realizadas por controle de temperatura é a própria
temperatura de controle. O estudo de Marin, Casatejada e Chvatal (2016) demostra que variando este
parâmetro é possível obter diferenças de até 33% no conforto térmico de um mesmo edifício.

4.2. Fechamento de portas internas
As respostas referentes a este parâmetro encontram-se mais variadas, já que, nos três climas,
aproximadamente metade das pessoas entrevistadas costuma deixar sempre as portas internas abertas,
enquanto a outra metade fecha as portas em algum momento do dia ou da noite. As pessoas que costumam
deixar fechadas as portas internas da sua casa em algum momento foram perguntadas pelo motivo que as
levava a ter esse comportamento. As respostas que mais se repetem são: privacidade, evitar a entrada de
insetos, controle de animais domésticos, separar áreas condicionadas das não condicionadas e segurança.
Em ambos os três climas, a maioria das pessoas costuma fechar as portas internas da sua residência à
noite. Na Figura 8, observam-se de forma detalhada as porcentagens das pessoas que costumam fechar as
portas em algum momento do dia e os horários nos quais estas são habitualmente fechadas. O horário de
fechamento varia ligeiramente dependendo do clima, no entanto, percebe-se que, em todos os casos, no fim
de semana as pessoas costumam abrir as portas internas mais tarde pela manhã do que durante a semana, já
que aproveitam para dormir por mais tempo.
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Figura 8 – Horários habituais do fechamento das portas internas.

Na Tabela 3, apresentam-se de forma resumida os horários nos quais as pessoas costumam manter
fechadas as portas internas das suas casas nos três climas estudados. Assim como o critério adotado para as
janelas, estabeleceu-se como os horários habituais de abertura e fechamento de portas internas, o que foi
respondido por mais de 50% dos entrevistados, para esse clima e estação.
Tabela 3 – Horário de fechamento das portas internas.

CLIMAS MAIS FRIOS
seg-sexta
10PM-6AM
fds
10PM-9AM

CLIMAS INTERMEDIÁRIOS CLIMAS MAIS QUENTES
seg-sexta
11PM-7AM
seg-sexta
10PM-7AM
fds
11PM-8AM
fds
10PM-8AM

5. CONCLUSÕES
Este artigo traz um levantamento dos horários habituais de abertura e fechamento de janelas e portas internas
nas habitações do Brasil através de um formulário online e sua comparação com os horários recomendáveis
para o conforto térmico através de simulações computacionais. O formulário mostrou que, no verão
(Curitiba, São Paulo e Manaus), a maioria dos usuários costuma abrir as janelas durante o dia evitando a
ventilação natural durante o período noturno. Comparando-se estes dados com os resultados obtidos nas
simulações, observaram-se padrões opostos, dado que as simulações confirmaram o período noturno como o
melhor para garantir o conforto térmico no interior das habitações, evitando, desta forma, a ventilação
natural durante o dia, posto que é onde se encontram as maiores temperaturas externas. Isto demonstra que,
habitualmente, os ocupantes não consideram a temperatura exterior diária para acionar as janelas nesse
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período do ano. No entanto, percebe-se certa consideração da temperatura exterior por parte dos usuários no
período do inverno, dado que, embora continue havendo a predominância da ventilação natural diurna, as
horas nas quais ocorre encontram-se significativamente reduzidas nos climas mais frios e nos climas
intermediários chegando a não abrirem as janelas de segunda-feira à sexta-feira no inverno dos climas mais
frios (Curitiba).
Por outro lado, aproximadamente 50% dos entrevistados, costuma deixar as portas internas das
habitações abertas 24 horas por dia. Dentre as pessoas que habitualmente fecham as portas internas em
algum momento do dia, a maioria dos entrevistados afirmou que apenas mantém as portas fechadas durante a
noite, por motivos como privacidade, controle de animais domésticos, evitar a entrada de insetos e
segurança.
Este trabalho assume que os entrevistados lembraram e responderam com precisão os horários
habituais de abertura e fechamento das janelas e das portas internas de suas residências durante todo um ano.
No entanto, por tratar-se de um ato rotineiro e de difícil memorização, é provável que as respostas
apresentem desvios da realidade. Assim, como trabalho futuro, sugere-se o monitoramento da abertura e
fechamento de janelas e portas internas nas habitações através de uma coleta de dados automatizada durante
um ano. As variáveis do ambiente exterior também devem ser monitoradas para conhecer a influência destas
no comportamento do usuário.
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RESUMO

A crescente preocupação com o bem-estar humano no interior das edificações tem resultado no
desenvolvimento de métodos de conforto adaptativos que contribuam para a avaliação do conforto térmico,
condição diretamente relacionada com o desempenho e a produtividade dos usuários da edificação,
especialmente em edificações escolares. Nesse contexto vários índices de conforto térmico foram
desenvolvidos para realidades distintas, inclusive alguns apropriados às condições climáticas brasileiras.
Considerando a capacidade adaptativa das populações ao clima, faz-se necessário estudar a aplicabilidade de
índices de conforto para o contexto nacional. Assim, neste trabalho obtém-se a zonas de conforto térmico
para as condições climáticas da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, por meio de dois métodos: a Regressão
Probit e as Médias Associadas, com o intuito de comprovar a adequabilidade à realidade brasileira. A análise
é realizada por meio de comparação da zona de conforto térmico plotada em carta psicrométrica a partir dos
limites de neutralidade em relação à temperatura do ar e à temperatura de globo de bulbo úmido. Os
resultados obtidos pelos dois métodos apresentaram zonas de conforto similares e em conformidade com as
sensações térmicas expressadas pelos entrevistados, o que comprova a validade dos modelos adaptativos
utilizados para o ambiente em estudo.
Palavras-chave: zona conforto térmico, modelos de conforto adaptativo, estudos de campo brasileiros.

ABSTRACT

The growing concern about human well-being within buildings has resulted in the development of adaptive
comfort methods that contribute to the assessment of thermal comfort, which is a condition directly related to
the performance and productivity of building users, specially in school buildings. In this context, several
thermal comfort indexes were developed for different realities, including some indexes that were adapted for
the Brazilian climatic conditions. Considering the adaptive capacity of the populations to the climate, it is
necessary to study the applicability of the comfort indexes to the national context. Thus, in this work it is
obtained the thermal comfort zone for the climatic conditions of the city of Ouro Preto, Minas Gerais, by two
different methods: the Probit Regression and the Associated Means, in order to prove the adequacy to the
Brazilian reality. The analysis is done by comparing the thermal comfort zone plotted in a psychrometric
chart considering the limits of neutrality compared to the air temperature and the wet bulb globe temperature.
The results obtained by the two methods presented similar comfort zones and in accordance with the thermal
sensations expressed by the interviewees, which proves the validity of the adaptive models used for the
environment studied.
.
Keywords: thermal comfort zone, adaptive comfort models, Brazilian field studies.
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1. INTRODUÇÃO
A função de abrigo de qualquer edificação é proteger o homem quanto às intempéries do meio ambiente,
proporcionando-o conforto térmico e garantindo bem-estar físico, fisiológico e psicológico,
independentemente das condições do meio ambiente externo.
Nessa linha, os estudos acerca de conforto térmico visam analisar e estabelecer as condições
necessárias para a avaliação e concepção de um ambiente térmico adequado às atividades e ocupações
humanas, bem como estabelecer métodos e princípios para uma detalhada análise térmica de um ambiente
(DUARTE et al., 2016). Com a finalidade de garantir a uniformidade e a coerência dos métodos e resultados
obtidos foram criadas normas e zonas de conforto térmico específicas para cada região de estudo.
As zonas de conforto são estabelecidas de acordo com índices e diagramas de conforto térmico que
calculam os limites, ou faixas efetivas, das variáveis climáticas que garantem o bem-estar térmico da maior
parte dos usuários. Estes índices podem ser analíticos ou adaptativos, sendo que os analíticos não consideram
as reações subjetivas dos indivíduos e os adaptativos levam em conta as reações de cada usuário para retomar
o conforto (VECCHI et al., 2011).
As normas em vigor que tratam do conforto térmico, com especificações diversas, são internacionais.
Entre elas as de maior relevância para o trabalho proposto são as normas ISO 7730 (ISO, 2006), ISO 7726
(ISO, 1998) e ASHRAE 55 (ASHRAE, 2013). No Brasil não se tem uma norma de conforto específica,
existem duas normas que abordam o desempenho das edificações: a norma NBR 15.220 (ABNT, 2005) e a
norma NBR 15.575 (ABNT, 2013).
Os primeiros estudos realizados a respeito do conforto térmico humano foram de caráter analítico,
como o Diagrama Bioclimático de Olgyay (1963), Diagrama Bioclimático de Givoni (1976), Índice de
Temperatura Efetiva (1923), Diagrama Bioclimático de Szokolay (1987) e Método Fanger de PMV e PPD
(1970), este último considerado o de maior representatividade na abordagem do balanço térmico humano.
Os métodos adaptativos começaram a ganhar relevância nas últimas décadas, com o intuito de
englobar nas análises, além dos efeitos das variáveis climáticas, os efeitos oriundos das variáveis físicas e
psicológicas dos usuários (como sexo, peso, adaptação térmica e atitudes para melhorar o conforto). Este
trabalho enfatiza dois métodos adaptativos: o Método de Regressão Probit e o Método de Médias
Associadas.
O Método de Regressão Probit (MCFADDEN, 1973 apud GUJARATI, 1988), é um modelo estatístico
de dados ligados ao estímulo biológico, utilizado nos estudos de conforto térmico para determinar a sensação
térmica dos indivíduos em um determinado nível de estímulo por meio de uma distribuição probabilística. O
Método de Médias Associadas (GÓMEZ-AZPEITIA et al., 2007) utiliza estatísticas descritivas para
determinar um valor de temperatura neutra, a partir de cálculos de médias das variáveis climáticas que
consideram as sensações térmicas dos usuários, buscando a maior satisfação dos indivíduos.
Batiz (2009) e Silva e Muzardo (2016) comprovaram a importância do conforto térmico em ambientes
escolares, destacando a influência deste sobre a atenção, memória e rendimento dos usuários. A norma
ASHRAE 55 (ASHRAE, 2013) cita que o desempenho dos seres humanos, sob uma condição de estresse
térmico, é aproximadamente 11% menor, quando comparado ao seu desempenho sob condições térmicas
adequadas ou de neutralidade. A adequabilidade e neutralidade térmica são dificilmente alcançadas em
diversas cidades brasileiras, principalmente as que possuem climas severos em alguma época do ano, como é
o caso da cidade de Ouro Preto (MG), região onde foi desenvolvido o trabalho.
A cidade de Ouro Preto (MG), possui clima tropical de altitude, com chuvas durante os meses de
outubro a abril e geadas ocasionais em junho e julho. Essas características climáticas dificultam o bem-estar
dos habitantes e, em particular, dos estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) - Campus
Morro do Cruzeiro. Pesquisas anteriores sobre o conforto térmico no interior de edificações deste ambiente
escolar, como Fontanella (2009), Faria (2013) e Nascimento (2016), apontaram grande desconforto por parte
dos usuários, com resultados que concluíram insatisfação com o ambiente e queda de aprendizado e
concentração, principalmente durante os meses mais frios do ano.
No presente trabalho busca-se encontrar novas zonas de conforto térmico utilizando dados climáticos e
questionários respondidos por usuários de edificações escolares da Universidade Federal de Ouro Preto –
Campus Morro do Cruzeiro, por meio do Método de Regressão Probit e o Método de Médias Associadas.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é obter zonas de conforto térmico para a cidade de Ouro Preto utilizando dois
modelos adaptativos para análise: Método de Regressão Probit e Método de Médias Associadas.
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3. MÉTODO
Para identificar as zonas de conforto térmico da cidade de Ouro Preto foram realizadas as seguintes etapas:
1. Análise de dados coletados em salas de aula da UFOP – Campus Morro do Cruzeiro.
2. Definição e estudo a respeito dos modelos adaptativos a serem utilizados.
3. Comparação entre as zonas de conforto térmico.

3.1. Levantamento de dados
A pesquisa foi realizada na população universitária que frequenta os prédios da UFOP no Campus Morro do
Cruzeiro, Ouro Preto (MG). A coleta de dados consistiu em obter, simultaneamente, o valor das variáveis
ambientais internas e externas (temperatura do ar, umidade do ar, velocidade do ar e temperatura de globo)
que influenciam no conforto térmico dos usuários das salas de aula dessas edificações. Ao mesmo tempo,
foram aplicados questionários para determinar a resposta dos usuários em termos de sensações e conforto
térmico, condições de vestimentas, iluminação e ruído.
Os ensaios de campo foram realizados em salas de aula naturalmente ventiladas localizadas nas
edificações da Universidade Federal de Ouro Preto, Campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto, MG, ao longo
de todos os meses no período de julho de 2013 a setembro de 2014 em diferentes horários do dia. As datas
foram escolhidas em função do calendário escolar da universidade, totalizando 44 ensaios de campo com
aplicação de questionários a mais de 1200 entrevistados. Estes dados fazem parte da pesquisa realizada por
Nascimento (2016) e foram utilizados neste estudo devido ao amplo período de coleta e a quantidade
significativa de questionários aplicados.
Dentre as variáveis físicas usadas neste trabalho, Nascimento (2016) mediu diretamente a temperatura
do ar e a umidade relativa do ar internas e externas, já a temperatura de globo e a velocidade do ar somente
nos ambientes internos. Os condicionantes externos foram obtidos por meio da estação meteorológica local
instalada no Campus Morro do Cruzeiro da UFOP. Os dados internos foram coletados de duas maneiras:
unidades fixas de coletas ininterruptas equipadas com sensores interligados ao aparelho Data Logger (Figura
1) e unidades móveis compostas por termômetro de globo e psicrômetro (Figura 2) levadas às salas de aula
durante o preenchimento dos questionários pelos entrevistados.

Figura 1 - Conjunto de instrumentos para
coletas de dados - Unidades fixas

(a) Termômetro de globo

(b) Psicrômetro

Figura 2 - Aparelhos utilizados para as unidades móveis

A população universitária foi escolhida por apresentar as seguintes características: familiarização com
o instrumento questionário (pressupondo discernimentos nas respostas e consciência sobre a importância da
pesquisa), grupamento de indivíduos compatível com a operacionalidade necessária para a pesquisa e
similaridade de idade e hábitos de vestimenta. Os dados coletados por Nascimento (2016) foram analisados e
caracterizados segundo sexo, idade, peso, altura, vestimenta, aceitabilidade, sensações subjetivas e satisfação
com o ambiente.
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3.2. Definição dos métodos de análise
Para a realização do presente trabalho são utilizados dois métodos:
a) Método de Regressão Probit
b) Método de Médias Associadas
Optou-se por utilizar esses modelos por apresentarem diferentes metodologias e devido ao interesse em
aprofundar as pesquisas de conforto térmico por meio do Método de Médias Associadas. Ambos os métodos são
capazes de abordar a adaptabilidade dos usuários das edificações, todavia, cada modelo aborda um cálculo
distinto, o que pode causar variações nos resultados. Estudos de conforto térmico empregando o Método de
Médias Associadas não foram amplamente realizados para o território brasileiro, portanto uma comparação entre
as zonas de conforto térmico obtidas por estes dois métodos poderá conferir a variação entre os resultados e
verificar a viabilidade de sua utilização em território nacional.
O Método de Regressão Probit teve sua metodologia desenvolvida por McFadden (1973 apud
GUJARATI, 1988) a fim de determinar as probabilidades de duas situações de variáveis binárias, do tipo sim
ou não, em relação a outras variáveis envolvidas. É necessário caracterizar a medição de cada variável
climática e seus respectivos votos de sensação térmica para encontrar os limites de valores que garantem o
conforto térmico via método Probit.
Segundo Xavier (1999) a presença de desconforto por calor em dada medição, é constatada quando o
percentual do somatório das pessoas que votaram, segundo a escala psicofísica de 7 pontos, +3 (muito
quente), +2 (quente) e 50% dos que votaram +1 (levemente quente) é superior a 30% do total dos votos
coletados na medição. Quando essa condição é verificada, diz-se que a variável dicotômica (em que só há
duas respostas possíveis, no caso 0/1 que corresponde a confortável/desconfortável) assume valor igual a 1, e
a probabilidade de que 30% ou mais das pessoas encontre-se desconfortável por calor é medida pela área
abaixo da curva de distribuição normal. De maneira similar é constatada a presença de desconforto por frio.
Pesquisas de campo que utilizam o Método de Regressão Probit foram anteriormente realizadas para
prever a sensação térmica dos usuários em diversas cidades brasileiras, como os trabalhos de Araújo (1996),
Xavier (1999) e Gonçalves (2000).
O Método de Médias Associadas foi proposto por Gómez-Azpeitia et al. (2007) com base na proposta
de Nicol (1993) para climas assimétricos, com variações climáticas demasiadamente acentuadas. O método
consiste em utilizar estatísticas descritivas para determinar um valor de temperatura neutra, considerada a de
conforto térmico. A diferença fundamental entre o Método de Médias Associadas e o método convencional é
que os grupos ou estratos destes são determinados antes da obtenção da linha de regressão. Dessa maneira, a
regressão não é feita com todos os dados coletados, apenas os valores médios e os limites são definidos por
adição ou subtração de uma ou duas vezes o desvio padrão da amostra.
O desvio padrão é utilizado como uma medida da dispersão das respostas, e, por conseguinte, serve
para determinar as categorias de classificação. Estima-se que para dados com distribuição normal, a escala
com desvio padrão 1 inclui 68% de respostas (escala ajustada) e a escala com desvio padrão 2 inclui
95% (escala extensa). Para dados que não são normalmente distribuídos esta porcentagem pode variar, por
isso recomenda-se obter o maior número possível de respostas nos estudos de campo de modo a chegar o
mais próximo possível da distribuição normal (BOJÓRQUEZ, 2010).
Apesar de ainda pouco disseminado, Faria (2013) utilizou o Método de Médias Associadas para
determinar a zona de conforto com estudos de campo.

3.3. Comparação das zonas de conforto térmico
Para realizar a comparação entre os resultados gerados, aplicaram-se os valores encontrados como limites
confortáveis para as variáveis climáticas na carta psicrométrica de Ouro Preto.
Os limites de conforto térmico previstos por meio do Método de Regressão Probit preveem 70% de
pessoas satisfeitas termicamente, enquanto o Método de Médias Associadas satisfaz 95% dos usuários ao se
utilizar a escala extensa. Entretanto, a percentagem de 95% de satisfeitos dada pelo Método de Médias
Associadas diminui para 62,6% ao considerar apenas a totalidade do limite de neutralidade (0) e metade dos
limites de ligeiramente frio (-1) e ligeiramente quente (+1) da escala psicofísica, que é o considerado
confortável no Método de Regressão Probit.

4. RESULTADOS
A seguir são apresentados separadamente os resultados obtidos segundo o Método de Regressão Probit e o
Método de Médias Associadas para cada variável climática.
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Na Figura 3 mostra-se o comportamento da curva de porcentagem de pessoas satisfeitas versus a
temperatura do ar utilizando o Método de Regressão Probit. Pode-se notar uma faixa de conforto para a
temperatura do ar entre 16,6 e 25,6ºC, sendo a temperatura com a maior percentagem de pessoas
confortáveis 20,6 ºC, com 91,7%.

Figura 3 – Método de Regressão Probit – Temperatura do ar (ºC)

Xavier (1999) citou a importância em comparar os resultados entre os limites de conforto da
temperatura do ar e da temperatura operativa para decidir a variável que deve ser utilizada. Caso a diferença
entre os resultados das duas variáveis for expressiva, aplica-se a temperatura operativa. Isso é explicado
devido ao fato de que a temperatura operativa é uma temperatura teórica que resume todas as trocas de calor
do corpo com o ambiente, calculada a partir da temperatura do ar e da temperatura radiante média (VECCHI
et al., 2011). Ao se analisar a curva de comportamento versus a temperatura operativa, mostrada na Figura 4,
percebe-se que o intervalo de conforto térmico para a temperatura operativa (17,7 a 24,9ºC) é próximo
àquele encontrado para a temperatura do ar, entretanto não é idêntico. Isto denota que no ambiente estudado
não há uma forte fonte de calor radiante que incida diretamente sobre o indivíduo, contudo, existe uma fonte
que causa diferença nos resultados. Logo, ao analisar o conforto térmico neste ambiente utilizando o Método
de Regressão Probit, é aconselhável empregar a temperatura operativa.

Figura 4 – Método de Regressão Probit – Temperatura operativa (ºC)

Na Figura 5 apresenta-se as curvas limites de conforto e desconforto determinadas pelo Método de
Regressão Probit, para a variável climática umidade relativa do ar. Observa-se que os valores medidos desta
variável climática não foram responsáveis por percentagens de insatisfeitos superiores a 30% nem para o
calor e nem para o frio.
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Figura 5 – Método de Regressão Probit – Umidade relativa do ar (%)

Devido a estes estimadores inválidos, foram analisados outros parâmetros psicrométricos na tentativa
de estabelecer uma zona de conforto. Torna-se necessário conhecer os limites satisfatórios de ao menos uma
das demais variáveis climáticas do ambiente, uma vez que apenas o limite da temperatura do ar não é
suficiente. É importante considerar e utilizar a umidade relativa do ar sempre que essa resultar em limites de
conforto bem definidos, uma vez que se trata de uma variável climática diretamente interligada às trocas de
calor entre o corpo humano e o ambiente, tornando-a decisiva para a determinação do conforto térmico.
No gráfico apresentado na Figura 6 encontra-se o resultado da análise para a temperatura de bulbo
úmido, em ºC, que torna possível o estabelecimento dos limites mínimos necessários para a determinação de
uma zona de conforto térmico.

Figura 6 -Método de Regressão Probit – Temperatura de bulbo úmido (ºC)

O Método de Médias Associadas permite escolher o limite de conforto utilizado para as variáveis
climáticas analisadas. Neste trabalho utiliza-se o limite contido entre ±2δ, considerando apenas a totalidade
de votos neutros (0) e metade dos votos ligeiramente frio (-1) e ligeiramente quente (+1) da escala
psicofísica. O resultado para os limites de conforto da temperatura do ar a partir do Método das Médias
Associadas, apresentado na Figura 7, mostra que, entre 17,1 e 25,7ºC, a porcentagem dos usuários que se
encontram em conforto térmico com o ambiente é de 62,6%. Vale destacar que a maior percentagem de
conforto acontece à temperatura do ar de 21,4 ºC, com 95% de indivíduos satisfeitos.
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Figura 7 - Método de Médias Associadas - Temperatura do ar (ºC)

Para este método novamente é necessário comparar os limites resultantes da temperatura do ar e da
temperatura operativa a fim de avaliar qual o mais adequado para utilização. Na Figura 8 apresenta-se o
limite estabelecido para a temperatura operativa utilizando o Método das Médias Associadas, sendo esse
entre 17,8 e 25,7ºC.

Figura 8 - Método de Médias Associadas - Temperatura operativa (ºC)

Ao contrário do ocorrido no Método de Regressão Probit, na análise do Método de Médias
Associadas a diferença entre os limites de conforto da temperatura do ar e temperatura operativa não foi
expressiva, o que pode ser comprovado com a coincidência dos limites superiores de ambas. Por este motivo
utiliza-se o limite de conforto obtido para a temperatura do ar na análise de conforto utilizando o Método de
Médias Associadas.
A umidade relativa do ar foi analisada segundo o Método de Médias Associadas obtendo-se um
limite admissível para o conforto térmico, compreendido entre 62,8 e 68%, como disposto na Figura 9.
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Figura 9 - Método de Médias Associadas - Umidade relativa do ar (%)

Apesar da possibilidade de determinação da zona de conforto térmico diretamente a partir da
temperatura do ar e da umidade relativa do ar para o Método de Médias Associadas, optou-se por realizar a
análise da temperatura de bulbo úmido, apresentada na Figura 10. Utilizou-se o limite encontrado para a
temperatura de bulbo úmido (13,4 a 20,3ºC) na zona de conforto estabelecida por meio deste método. Essa
decisão foi motivada no intuito de facilitar a comparação dos resultados entre os dois modelos de conforto
adaptativos.

Figura 10 - Método de Médias Associadas - Temperatura de bulbo úmido (ºC)

Por fim, por meio dos resultados obtidos ao longo das análises dispostas anteriormente, estabeleceuse as zonas de conforto térmico segundo carta psicrométrica para a cidade de Ouro Preto (MG) de acordo
com os Método de Regressão Probit e Método de Médias Associadas, respectivamente contidas na Figura 11.
É possível observar que as diferenças entre os resultados dos dois modelos são pequenas, o que
confirma o sucesso dos métodos que, apesar de distintos, apresentaram resultados próximos e satisfatórios.
Outras pesquisas como Fontanella (2009), Faria (2013) e Nascimento (2016) já haviam definido
zonas de conforto térmico para Ouro Preto (MG). Todavia, utilizaram dados com menor representatividade
amostral ou fizeram uso de demais métodos para realização dos estudos, o que torna o resultado desta
pesquisa relevante.
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Figura 11 - Zonas de conforto cidade de Ouro Preto (MG) - Método de Regressão Probit e Método das Médias Associadas

5. CONCLUSÕES
Neste trabalho ampliaram-se as referências bibliográficas nacionais para a determinação de faixas de
conforto térmico. Foram estabelecidas duas zonas de conforto térmico para a cidade de Ouro Preto (MG)
utilizando dois modelos de conforto adaptativo: o Método de Regressão Probit e o Método de Médias
Associadas.
A partir da definição destas zonas é possível afirmar que as diferenças entre os limites de conforto
resultantes dos dois modelos não foram expressivas, sendo de 1,4ºC entre o intervalo de temperatura do ar e
1,0ºC entre o intervalo de temperatura de bulbo úmido.
As percentagens máximas de pessoas satisfeitas para a variável temperatura do ar, foi de 92,1% em
21,0ºC ao utilizar o Método de Regressão Probit e de 95% em 21,4ºC ao utilizar o Método de Médias
Associadas.
O Método de Regressão Probit não possibilitou, nesta situação, definir o limite de conforto para a
variável umidade relativa do ar, o que não ocorreu na aplicação do Método de Médias Associadas. Esta
variação é explicada pela metodologia de cálculo particular de cada modelo e a amplitude dos dados
climáticos utilizados na avaliação do mesmo.
A metodologia realizada no Método de Regressão Probit é mais complexa e envolve etapas
demoradas e carentes de clareza, enquanto que o Método de Médias Associadas utiliza estatísticas descritivas
básicas para alcançar os resultados. Portanto, devido à proximidade dos resultados obtidos por meio de
ambos os métodos, conclui-se que o Método de Médias Associadas possui utilização viável, com resultados
satisfatórios e adequabilidade ao clima brasileiro.
Como as percentagens de pessoas satisfeitas resultaram em torno de 70% (70% ao utilizar Método de
Regressão Probit e 62,6% ao utilizar o Método de Médias Associadas) mostra-se necessário realizar
mudanças nas edificações para adequá-las aos períodos de variáveis climáticas extremas, como nos meses de
dezembro e janeiro em que os usuários declararam sentir muito calor, o que dificultava a permanência e a
produtividade no interior.
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RESUMEN

El Solar Decathlon es una competencia internacional abierta a universidades con programas de arquitectura, diseño
urbano e ingeniería, interesadas en el estudio y desarrollo de soluciones de vivienda operables a partir del uso
energías no convencionales. Es una gran oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica sus
conocimientos teóricos, realizando la construcción y operación de la vivienda en escala real, aplicando estrategias
de climatización pasiva y reducción del consumo energético. El proyecto hace partícipe a las universidades de una
estrategia educativa integral, ya que las viviendas desarrolladas y construidas por los estudiantes son exhibidas al
público durante dos semanas, mostrando que es viable la utilización de energías no convencionales y fortaleciendo
la conciencia ciudadana hacia la protección del medio ambiente. Con este propósito se conformó el equipo
Calicivita con estudiantes de 7 programas académicos, quienes durante más de 18 meses participaron en una
experiencia de aprendizaje activo, usando como soporte el espacio académico de un “Taller Integral de Proyectos”.
Palabras clave: Solar Decathlon; Diseño Bioclimático; Construcción Sostenible, Educación Multidisciplinar

ABSTRACT

Solar Decathlon is an international competition for universities with degrees in architecture, urban design and
engineering, interested in the study and development of housing solutions that use unconventional energy for their
operation. It is a great opportunity for the students to put their theoretical knowledge into practice, realizing the
construction and operation of the housing in real scale, applying strategies of passive air-conditioning and
reduction of energy consumption. The houses developed and built by the students are opened to the public for two
weeks, showing that it is feasible to use non-conventional energies and strengthening the citizen's conscience
towards the protection of the environment, making universities participate in an integral educational strategy. For
this purpose, the Calicivita team was formed with students from 7 academic programs, who over 18 months
participated in an active learning experience, using as support the academic space of a "Integral Projects
Workshop".
Keywords: Solar Decathlon; Bioclimatic Design; Sustainable Construction, Multidisciplinary Education

1.

INTRODUCCIÓN

El trabajo en equipos multidisciplinares es cada vez más necesario en todas las áreas de conocimiento y la
construcción sostenible no es la excepción (Navarro el al., 2014). Sin embargo, en nuestro medio la formación
universitaria aún se encuentra demasiado centrada en el aprendizaje disciplinar de cada profesión específica y se
generan muy pocos espacios de trabajo colaborativo entre estudiantes de diferentes carreras.
Para realizar una formación integral de nuestros profesionales es necesario generar escenarios de aprendizaje
en los cuales los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades sociales para trabajar en equipos interdisciplinares,
ejercitando sus capacidades de innovación y sus conocimientos específicos. Por otra parte, los estudiantes de
carreras profesionales relacionadas con la construcción tienen muy pocas oportunidades de realizar obras civiles
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en escala real, perdiendo la posibilidad de entrar en contacto con los materiales y conocer de primera mano los
procesos constructivos que estudian y aprenden en las aulas. La integración diseño-construcción en la enseñanza
universitaria pude ayudar a generar en los estudiantes una conexión entre el mundo abstracto de los planos y el
mundo real de los edificios construidos (Carpenter, 1997). La experiencia de aprendizaje significativo en un
contexto real que se logra en este concurso, no es posible conseguirla en las aulas de clase (Grose, 2009) y solo es
comparables con proyectos educativos como Rural Studio, de Auburn University (Dean, 2002).

2.

OBJETIVO

En este artículo se ilustrarán los beneficios académicos que se pueden derivar de la participación de la
universidades en concursos como el Solar Decathlon, a partir de la implementación de estrategias de enseñanza y
aprendizaje activas, con un fuerte componente interdisciplinar, que familiarizan a los estudiante con situaciones
reales que no pueden ser simuladas en el aula de clase .

3.

ANTECEDENTES

El Solar Decathlon es un evento internacional para estudiantes universitarios de todo el mundo que promueve la
investigación y el desarrollo en el área de la construcción sostenible. Convoca a las universidades para que
organicen equipos con estudiantes de diversas disciplinas, guiados por un grupo de profesores, para que durante
más de 18 meses realicen un trabajo interdisciplinario que les permita poner en práctica los conocimientos
adquiridos en las asignaturas (SDLAC, 2015a). Los equipos seleccionados deben diseñar, construir y poner un
funcionamiento una vivienda que utilice el sol como única fuente de energía, desarrollando estrategias de ahorro
energético, utilización de energías limpias y manejo adecuado de los recursos naturales. Durante la etapa final del
evento, los estudiantes deben mostrar al público las casas que construyeron, desarrollando sus habilidades
comunicativas para demostrar que ya es posible realizar construcción sostenible, utilizando estrategias de
climatización pasiva para reducir el consumo energético.
Desde su concepción en 1999, el evento ha sido organizado por el Departamento de Energía de los Estados
Unidos (DOE) con el apoyo técnico del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL). La primera versión
del concurso de llevó a cabo en 2002 en la ciudad de Washington, con la participación de 14 equipos, todos ellos
estadounidenses. A partir de la siguiente versión, se abrió la convocatoria a universidades de diferentes países del
mundo, logrando realizar eventos cada dos años desde el 2005 hasta ahora.
Desde el año 2010, se ha fomentado una política de descentralización y expansión internacional del concurso
para incluir otras cinco competiciones mundiales: Solar Decathlon África, Solar Decathlon China, Solar Decathlon
Europa, Solar Decathlon América Latina y Caribe y Solar Decathlon Middle East. El Solar Decathlon se convierte
así en un grupo de concursos en el cual las seis competiciones se apoyan en bases y objetivos comunes, pero se
posee una organización independiente y presentan características propias en reglamentación y pruebas,
adaptándose de esta forma a su contexto y sus circunstancias particulares

4.

SOLAR DECATHLON LATIN AMERICA & CARIBBEAN

En el año 2015 se realiza la primera versión del concurso Solar Decathlon para la región de América Latina y el
Caribe, instando a los equipos participantes para que realicen proyectos concebidos y diseñados para las
condiciones específicas del trópico, con consideración a las condiciones sociales y pensando en la naturaleza de
las familias latinoamericanas.

4.1

Enfoque

Los proyectos en competencia debían adaptarse a las necesidades climáticas del trópico y responder a la necesidad
de vivienda social, en torno a cuatro ejes temáticos (SDLAC, 2014):
1. Vivienda Social: El Solar Decathlon LAC2015 se presenta como un espacio académico para la elaboración
de propuestas y la construcción de soluciones reales que impacten de manera positiva a la comunidad, teniendo en
cuenta las circunstancias de desigualdad social y económica que enfrenta la región de América Latina y del Caribe.
Los proyectos debían tener la capacidad para albergar a una familia de 5 integrantes y demostrar que se puede
implementar una tecnología sostenible en viviendas de bajo costo.
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2. Densidad: Considerando que en la actualidad la mayoría de la población mundial vive en las ciudades y
que los suelos urbanos son cada vez más escasos, se considera que las soluciones de vivienda con alta densidad
son más sostenibles y ayudan a minimizar el impacto ambiental. Para minimizar la huella ecológica urbana, los
proyectos debían garantizar una densidad mínima de 120 viviendas por hectárea, en un esquema de agrupación
con una altura máxima de 8 pisos y cumpliendo las más elevadas normas de accesibilidad.
3. Uso Racional de Recursos del Medio Ambiente: La mayoría de la población de América Latina y del
Caribe vive en la zona tropical, enfrentando altas emisiones de radiación solar a lo largo del año y una
disponibilidad excepcional de las fuentes de agua (tasas relativamente altas de precipitación, frecuente durante
todo el año). Los equipos participantes para esta esta versión, debían aprovechar las riquezas naturales de la región
asegurando un equilibrio ambiental que garantice la disponibilidad permanente en el tiempo de estos recursos.
4. Relevancia Regional: El Solar Decathlon LAC2015 tenía como meta desarrollar ideas y tecnologías que
beneficien a los habitantes de la región. Es por esto, que aunque los proyectos diseñados con base en las
condiciones de los países de origen fueron bienvenidos, el eje central de la competencia era presentar propuestas
que se adaptaran a las condiciones culturales, económicas y climáticas de la zona tropical. Lo anterior no sólo para
asegurar la funcionalidad del prototipo en el sitio de competencia (Villa Solar), sino para que el proyecto de
agrupación a escala real respondiera a las necesidades locales.

5.

DESARROLLO DEL CONCURSO

El concurso SDLAC 2015 tuvo una duración de 18 meses, iniciando en junio de 2014, mediante una convocatoria
masiva a las universidades interesadas, a través de los medios de comunicación o por invitación directa.
Entre junio y octubre de 2014 se realizó la primera fase del concurso, consistente en la selección de los
equipos que participarían desarrollando sus proyectos hasta la etapa de construcción. Las propuestas seleccionadas
fueron las que demostraron la mayor sensibilidad y proyección en una solución de vivienda social solar para
comunidades de bajos ingresos en el trópico, mediante los siguientes criterios: Innovación técnica (25%),
Viabilidad económica y patrocinio (25%), Organización y planeación (20%), Concepto de diseño urbano y
arquitectónico (15%) e Integración curricular (15%). Como parte de este último criterio, cada Institución de
educación superior interesada en participar debería integrar el proyecto del Solar Decathlon LAC2015 dentro de
los programas académicos, dando incentivos para garantizar la participación de los mejores estudiantes de cada
disciplina, realizando compromisos a largo plazo.
En diciembre de 2014 la organización del evento anunció oficialmente que entre las 30 propuestas
presentadas a consideración, se habían seleccionado 16 equipos y se dio inicio a la segunda fase en la cual se
desarrollaron los diseños, planos y especificaciones de los proyectos. Para el logro de los objetivos del concurso
se programaron una serie de entregas que permitieron a la organización SD verificar el avance de los proyectos y
garantizar así una participación exitosa durante el periodo de construcción y exhibición, exigiendo el cumpliendo
estricto de las reglas de participación (SDLAC, 2015a) y los códigos de construcción del concurso (SDLAC,
2015b). Los documentos exigidos estaban conformados por:
1. Plan Maestro Urbano que considere la distribución de los bloques de vivienda, los diseños de espacios
públicos y los servicios complementarios garantizando la densidad mínima requerida. Complementaban esta
entrega los esquemas básicos del Proyecto Arquitectónico, los costos estimados del proyecto y el primer material
de divulgación de cada equipo.
2. Proyecto Arquitectónico identificando aspectos que pudieran estar incumpliendo alguna de las reglas del
concurso. También se solicitaba un avance significativo en la estrategia de comunicación de los equipos.
3. Documentación Constructiva con la información gráfica y escrita detallada de las especificaciones de los
materiales, los sistemas y procesos constructivos, los equipos, la cimentación y la estructura del prototipo de
vivienda. Esta información debía estar acompañada por un presupuesto final detallado y los cálculos necesarios
que demostrarán el cumplimiento de las normas de construcción de Colombia y las normas del concurso.
4. Manual de Operaciones en Sitio, que explicaba la estrategia y cronograma de ensamblaje de la vivienda
en la Villa Solar. También incluía los planos “as built” del prototipo, acogiendo las correcciones y observaciones
realizadas por la organización a los planos entregados en etapas previas.
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5.1

La competencia.

El concurso está organizado alrededor de 10 competencias que se puntúan de manera independiente, cada una con
un máximo de 100 puntos. Algunos de los concursos son evaluados por un jurado externo, mientras que otros
dependen de la realización de alguna tarea específica o del monitoreo de datos realizado por la organización SD
LAC. Al final del evento se suman los puntos obtenidos por los equipos en cada competencia para conocer el
ganador del Solar Decathlon LAC 2015, siendo 1000 el puntaje máximo posible.
1. ARQUITECTURA: El objetivo principal es evaluar la eficiencia espacial, los materiales apropiados en
relación con las estrategias bioclimáticas para el futuro de la vivienda social en el contexto de América Latina y
el Caribe. Se evaluó la organización conceptual del espacio arquitectónico y su coherencia con las tecnologías, los
materiales, y las estrategias bioclimáticas planteadas de acuerdo con el contexto cultural, social y espacial de
Latinoamérica y el Caribe.
2. INGENIERIA Y CONSTRUCCION: El objetivo es evaluar la construcción y el diseño del sistema de
ingeniería y la puesta en práctica en el lugar de la competición (Villa Solar). Los equipos tendrán que demostrar
la viabilidad, la funcionalidad y la adecuada integración en el proyecto de la estructura, la envolvente, las redes
eléctricas e hidrosanitarias, el sistema fotovoltaico y el sistema constructivo.
3. EFICIENCIA ENERGÉTICA: Evaluar la funcionalidad de todos los componentes de la vivienda en aras
de lograr un uso de adecuado y eficiente de los sistemas y equipos para que logren reducir el consumo de energía,
haciendo especial énfasis en que los equipos propuestos puedan cubrir las necesidades de los habitantes de las
casas, utilizando un mínimo de recursos posibles
4. BALANCE ENERGÉTICO: El objetivo es medir la autosuficiencia de energía eléctrica de la vivienda a
través de un equilibrio entre la generación y el consumo, evaluando el consumo de energía eléctrica, el balance, la
gestión de la carga de la red y la limitación de los picos de potencia. Se utilizan los datos recogidos de los diferentes
flujos de energía eléctrica por sistema de supervisión de la Organización durante el periodo de competición.
5. CONDICIONES DE CONFORT: El objetivo es medir las condiciones interiores de temperatura del aire,
humedad relativa, aislamiento acústico e iluminación natural para evaluar sensación de confort interior en cada
solución de vivienda. Se basa en las mediciones realizadas en la casa durante la Semana de Competencia.
6. FUNCIONAMIENTO DE LA VIVIENDA: El objetivo principal se enfoca en medir la funcionalidad de
un conjunto de instalaciones que garantizan el desarrollo de las actividades normales de una vivienda. Este
concurso trata de reproducir el uso promedio de energía en un hogar moderno (uso de refrigerador, congelador,
lavadora de ropa, estufa, micro-ondas, licuadora, computadora, TV, sonido y el consumo de agua).
7. MARKETING Y COMUNICACIONES: Evaluar las estrategias de marketing y comunicación más
eficaces para generar conciencia social de los proyectos y los beneficios de la implementación de proyectos
vivienda sostenible que funcionen mediante sistemas de energía limpia.
8. DISEÑO URBANO Y FACTIBILIDAD: Fomentar una investigación en torno a un diseño urbano denso
aplicado al contexto de América Latina y el Caribe con el propósito de lograr una propuesta innovadora y práctica
basada en las viviendas sociales de bajo costo.
9. INNOVACION: Estimar la incorporación de soluciones creativas para mejorar el estado convencional de
habitabilidad en torno a la arquitectura, la ingeniería, la construcción, la eficiencia energética, el diseño urbano y
la asequibilidad, mejorando su rendimiento y eficiencia.
10.SOSTENIBILIDAD: Evaluar la contribución del proyecto en la reducción del impacto ambiental a largo
plazo, verificando las estrategias planteadas para gestionar adecuadamente los temas de arquitectura, ingeniería y
construcción, eficiencia energética, diseño urbano y la asequibilidad.

6.

EQUIPO CALICIVITA

Para la participación en este evento, se realizó una alianza entre la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y la
Universidad Icesi, dos importantes universidades privadas de la zona sur-occidental de Colombia, sumando los
potenciales de los programas de Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial,
Diseño Industrial, Ingeniería Telemática y Mercadeo y Negocios Internacionales, logrando el adecuado equilibrio
multidisciplinar que exigía el proyecto Solar Decathlon
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6.1

Composición del Equipo

El equipo se organizó a partir de un grupo base de 15 estudiantes de Arquitectura, Diseño Industrial y Mercadeo,
quienes participaron activamente durante los 18 meses del concurso, desde el desarrollo de los documentos que
formaban parte del primer entregable, hasta el evento final de exhibición y puesta en funcionamiento de la
vivienda.
Para el desarrollo de la segunda fase, se realizó una
convocatoria interna en las dos universidades aliadas (Javeriana
Cali e Icesi) para incorporar al equipo estudiantes de Ingeniería
Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica e Ingeniería
Telemática quienes terminaron de conformar el equipo
interdisciplinar necesario para el desarrollo del proyecto.
Al final de la segunda fase, se consolidó el grupo que
ARQUITECTURA
participó en el ensamblaje, exhibición pública y el desarme de la
35%
casa Alero en la Villa Solar. La conformación final de equipo
Calicivita, incluía 34 estudiantes de pregrado, 2 estudiantes de
maestría, 2 docentes de apoyo y un profesor líder del equipo,
organizados según la estructura determinada del concurso, en la
cual algunos estudiantes eran designados “oficiales” y cumplían
funciones específicas dentro del equipo.
Desde el inicio del proyecto, la arquitectura fue el área de
conocimiento que aportó un mayor número de estudiantes al
equipo, entendiendo su rol como disciplina encargada de
Figura 1, Composición del equipo Calicivita
aglutinar y coordinar los diversos componentes del proyecto, tal
y como se aprecia en la figura 1.

6.2

Desarrollo del proyecto:

Para el equipo Calicivita, el concurso siempre se entendió como una oportunidad para poner en práctica procesos
de enseñanza-aprendizaje que no son utilizados de manera habitual en nuestras universidades. El proyecto Casa
Alero (nombre dado al prototipo) se convirtió en una excelente oportunidad para implementar una metodología de
Aprendizaje Basado en Proyectos ABP en equipos interdisciplinares, buscando desarrollar en los estudiantes
competencias transversales a diferentes disciplinas que complementan las competencias generales y específicas
de cada profesión.
Dentro de la estructura curricular del ciclo de profesionalización del programa de arquitectura de la
Universidad Javeriana de Cali, se trabaja en espacio de enseñanza-aprendizaje denominado Proyecto Integral, un
paquete de 3 asignaturas que son co-requisitos entre ellas y que integran las áreas de conocimiento proyectual,
tecnológica y del ejercicio profesional. De esta manera, se consigue un adecuado equilibrio entre el saber y el
hacer, logrando que los saberes complementarios apoyen la metodología proyectual, que se vincule el contenido
de los cursos teóricos con la práctica profesional y se evite la fragmentación del conocimiento. A partir de esta
estructura curricular, se realiza un ejercicio experimental de Laboratorio de Proyectos, en el cual se incorporan
todos los estudiantes del equipo Calicivita, provenientes de 7 titulaciones diferentes y de dos universidades en un
espacio de trabajo único y permanente tipo Design Studio. En este espacio de trabajo se desarrolló un proceso de
diseño colaborativo en el cual tuvieron cabida el autoaprendizaje, la experimentación, la incertidumbre, la
responsabilidad del proceso, el trabajo en equipo, el intercambio y la integración de la información, los enfoques
interdisciplinares, los debates, la capacidad crítica, la flexibilidad y el consenso (Palomares et al., 2013)
permitiendo que los estudiantes tomaran decisiones, con el acompañamiento del docente tutor.
Como era previsible, esta metodología de enseñanza-aprendizaje tuvo tropiezos durante su implementación,
pero el resultado final permitió que los estudiantes aprendieran a trabajar en equipos interdisciplinares y
adquirieran competencias de otras disciplinas que no podrían ser desarrolladas dentro de los planes de estudios
tradicionales.
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6.3

Construcción y Ensamblaje

Durante la fase final del concurso el grupo de 40 decatletas, apoyados y asesorados por 8 técnicos especialistas,
materializaron el prototipo que habían concebido en planos. Para esta etapa, se gestionó el préstamo de un lote de
terreno al interior de la Pontificia Universidad Javeriana en el cual, durante 3 semanas se realizó el armado y ajuste
de la estructura metálica de soporte del prototipo, con el objetivo de verificar medidas de fabricación y corte de
elementos como la cubierta, los pisos, los muebles fijos y el sistema de fachada. Este período de pre-construcción
también fue muy productivo para la capacitación de los estudiantes en el manejo de herramientas, el uso de equipos
de seguridad y la manipulación de materiales de construcción, así como para verificar la capacidad de cada
estudiante para asumir el rol que había seleccionado dentro de la estructura del equipo.
Oficialmente, la etapa de ensamblaje en la Villa Solar se inició el 23 de noviembre de 2015. Cumpliendo
con el calendario del concurso, durante 230 horas consecutivas el equipo de decatletas se organizó en tres grupos
de trabajo, cumpliendo turnos de 8 horas diarias para lograr el objetivo de armar el prototipo en la Villa Solar,
superando las dificultades y los imprevistos que surgieron en este proceso, e iniciando la exhibición del prototipo
al público general el día 3 de diciembre (ver figura 2).
En estos 10 días, el grupo de decatletas pudo realizar un trabajo en equipos interdisciplinarios alrededor de
un objetivo común, generando un proceso de apropiación del conocimiento que es imposible de conseguir en las
aulas de clase. Se logró que entendieran el comportamiento real de los materiales que habían especificado en los
planos y estudios, y verificaron como se ejecutan los procesos constructivos necesarios para la materialización de
una vivienda. El entendimiento de estos procesos, producirá mejores profesionales, que podrán desde la mesa de
trabajo plantear diseños más pertinentes y fácilmente realizables.

Figura 2, Ensamblaje del prototipo Casa Alero

La etapa de competencia y exhibición, realizada entre el 4 y el 14 de diciembre, permitió que los estudiantes
verificaran el desempeño real del prototipo, comparando los resultados reales con lo planeado y presumido con las
simulaciones y los cálculos realizados durante las etapas de diseño. Este proceso de puesta en operación de la
vivienda acerca a los estudiantes a la realidad y les permite entender que los diseños y cálculos no logran predecir
con absoluta certeza el comportamiento de los edificios, por lo cual es necesario considerar ciertos factores de
seguridad o incertidumbre.

7.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO CASA ALERO

La organización del Solar Decathlon consideró fundamental que el evento no se entendiera como un concurso de
diseño de viviendas de alto costo, disponibles para una minoría privilegiada. Por el contrario, pretendía demostrar
que la vivienda sostenible basada en el uso racional de energías no convencionales ya es accesible a la población
general de los países en desarrollo. Por esta razón el objetivo primordial fue el desarrollo y la promoción de ideas,
tecnologías y sistemas constructivos que puedan ser implementados en América Latina en beneficio de sus
habitantes.
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La política de vivienda de interés social en Colombia está basada en un esquema de financiación con bajas
tasas de interés para adquisición de vivienda nueva. Dentro de este escenario, se consideró que el proyecto
desarrollado por el equipo Calicivita para el Solar Decathlon LAC2015 debería ser entendido como un “prototipo
demostrativo” que permitiera a los estudiantes realizar investigación y desarrollo de configuraciones
arquitectónicas, sistemas constructivos, materiales y configuraciones técnicas sostenibles aplicables a la condición
climática y cultural de los países de la región, desestimando la posibilidad de replicar la vivienda completa en
proyectos de agrupación a gran escala. Plantear un prototipo demostrativo, en lugar de un prototipo replicable se
apoya en el concepto mismo de la arquitectura solar, bioclimática y sustentable en el cual la edificación debe ser
responder cuidadosamente a las condiciones específicas de un lugar (González Couret, 2012).

Figura 3, Vista en planta de la Casa Alero

La Casa Alero fue concebida por los estudiantes como un artefacto habitable que facilitara la interrelación
entre el usuario y el medio exterior natural, social, económico y cultural. Habitar el trópico significa interactuar
con el medio exterior; la benevolencia del clima, su poca variación durante el año y la idiosincrasia de sus
habitantes permiten que la vivienda no necesite aislarse de las condiciones exteriores. El principal objetivo de la
envolvente de las edificaciones es interactuar con el exterior, no protegerse de este; debe generar espacios de
transición entre el interior y el exterior, convirtiendo a la fachada en un espacio habitable y no solo en una delgada
lámina de aislamiento, usando como referencia las Casas de Hacienda de la región, las cuales se organizan a partir
de un espacio central cerrado, rodeado por un corredor que provee sombra a la edificación y que permite a los
habitantes el goce del paisaje y la briza durante las tardes. Todo lo anterior en una vivienda de 80 M2 y para una
familia de 5 habitantes, tal y como lo exigían la bases el concurso (figura 3).

8.

CASA ALERO

Según la clasificación climática de Köppen, la ciudad de Santiago de Cali (3° 23' N - 76° 32' W - 979 msnm),
posee un clima Tropical de Sabana semi-húmedo (aw), caracterizado por temperaturas medias por encima de los
24°C y una pluviosidad inferior a la que caracteriza a la zona húmeda tropical. La temperatura del aire presenta
una oscilación diaria de casi 10 °C durante todos los meses del año, siendo la variable climática más representativa
de la región. La humedad relativa de aire es bastante alta, pero presenta su valor más bajo hacia las 3:00 de la
tarde, coincidiendo con el pico de temperatura máxima. La incidencia anual de la radiación solar se concentra
principalmente en el plano horizontal de la cubierta, que recibe prácticamente la mitad del total, seguido por las
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fachadas oeste y este con el 17 % cada una y finalmente las fachadas norte y sur, las cuales solo reciben sol directo
durante seis meses de año.

Figura 4, Carta Bioclimática para Cali

La carta bioclimática para la ciudad de Cali (figura 4) muestra que las estrategias más efectivas para lograr
el confort climático son la ventilación cruzada y el sombreado de las fachadas. Teniendo en cuenta lo anterior y
para atender las condiciones del concurso en el clima particular de Cali, se plantea una vivienda completamente
pasiva, que atendiera los siguientes aspectos (figura 5): la cubierta debía proteger al máximo el interior de la
vivienda de la fuerte radiación solar, proporcionando sombra a las fachadas y evitando la transmisión de calor; por
su parte la fachada debía convertirse en un espacio habitable que permita la ventilación natural cruzada, el
sombreado de los espacios interiores y la de interacción con el exterior de maneras diversas a voluntad del usuario,
creando una fachada que puede cambiar durante el día (Calicivita, 2015).

Figura 5, Estrategias bioclimáticas pasivas de la Casa Alero

Tanto la cubierta como la fachada, se desarrollaron como prototipos demostrativos a escala real, que
permitieran al equipo evaluar su desempeño con miras a una futura implementación en proyectos de vivienda
social en la región. Para la cubierta se desarrolló e implementó un sistema de enfriamiento pasivo compuesto por
un prototipo de techo vegetal sobrepuesto sobre tejas multicapa metálicas (figura 6). Con la utilización de este
sistema se logró reducir la transmisión de calor al interior de la vivienda, mejorando las condiciones de temperatura
del aire (Osuna, 2013).
El cerramiento de la edificación se planteó como un mecanismo de interacción con el exterior que permitiera
diferentes configuraciones según la voluntad del usuario. Se desarrolló un sistema de envolvente arquitectónico
que permite al usuario cerrar completamente su vivienda, manteniendo unos niveles mínimos de iluminación
natural y ventilación cruzada; o abrirla completamente generando un espacio adicional de balcón sin permitir la
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entrada de radicación solar directa en los espacios interiores. El sistema de apertura de la fachada, que aún sigue
estando en fase experimental, permite diversos grados de apertura, siempre teniendo en cuenta las dimensiones
humanas (ver figura 7).

Figura 6, Vistas del prototipo Casa Alero en la Villa Solar

El prototipo demostró durante la semana de competición y exhibición que es posible construir una vivienda
para el trópico, que mantenga unos adecuados niveles de confort térmico en su interior mediante la utilización de
sistemas de climatización pasivos, reduciendo así el consumo energético y la huella ecológica.
El concurso Solar Decathlon es un una oportunidad única para que las Universidades con programas de
arquitectura e ingeniería, realicen investigación y desarrollo en temas de construcción sostenible, logrando
equilibrar el enfoque competitivo del evento con los objetivos académicos propios de cada universidad. Ofrece
una oportunidad única para realizar procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos interdisciplinarios de trabajo
colaborativo involucrando estudiantes de diferentes carreras (titulaciones) saliéndose de los esquemas
tradicionales de los programas de estudio que privilegian el aprendizaje disciplinar o profesionalizante.

Figura 7, Configuraciones del cerramiento de Casa Alero

9.

CONCLUSIONES

En consonancia con las intencionalidades formativas de las universidades, Casa Alero se utilizó como una
actividad académica que permitiera el desarrollo de competencias de los estudiantes en aspectos de conciencia
ambiental, interdisciplinaridad e integralidad de la formación. La Casa Alero se concibió como un “prototipo
demostrativo a escala real” que sirviera como instrumento de aprendizaje y experimentación en el campo de la
construcción sostenible, sin pretender convertirse en una vivienda modelo replicable en cualquier lugar del trópico.
El esquema actual de vivienda social en Colombia, basado en la capacidad de endeudamiento de los
beneficiarios, hace muy difícil la implementación de viviendas solares sostenibles, debido a los altos costos de
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algunos materiales y equipos. Sin embargo, el concurso SD se constituye en un escenario ideal para generar
investigación y desarrollo de sistemas constructivos, materiales y procesos de ejecución y gestión de obra
aplicables en diversos proyectos de vivienda en la región.

Figura 8, Casa Alero durante la semana de competencia

Durante el proceso de diseño, construcción, ensamblaje y puesta en funcionamiento de Casa Alero fue
posible acercar a los estudiantes a los procesos constructivos, permitiéndoles verificar “in situ” el comportamiento
de la vivienda durante su materialización y puesta en funcionamiento. Adicionalmente, la semana de exhibición
de los prototipos permitió que los estudiantes fueran protagonistas de una estrategia de educación ciudadana en
temas de sostenibilidad y responsabilidad social ambiental.
Este tipo de ejercicios formativos logran cerrar la brecha filosófica entre diseñadores y constructores,
permitiendo que los estudiantes integren en su formación la abstracción de los procesos de diseño con las
habilidades prácticas de los procesos constructivos. El aprendizaje práctico permite aprender haciendo, facilitando
la adquisición de conocimientos y habilidades fuera del aula, aprendizaje que puede ocurrir a través del trabajo, el
juego y otras experiencias de vida.
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RESUMO

Em países tropicais em que as temperaturas elevadas e a alta taxa de umidade induzem ao uso da ventilação
mecânica e do condicionamento artificial, a simulação computacional surge como uma importante ferramenta
de análise e previsão do desempenho das edificações. Porém, os software apresentam limitações relacionadas
à modelagem de determinados parâmetros, como é o caso da simulação de sistemas fotovoltaicos integrados a
construção (BIPV) por meio do EnergyPlus. Assim, este artigo tem como objetivo investigar os recursos e as
limitações do EnergyPlus para a simulação de sistemas BIPV, buscando identificar a influência da temperatura
operativa dos módulos FV (fotovoltaicos) sobre o desempenho térmico dos edifícios. O método utilizado
incluiu uma revisão do manual do EnergyPlus e simulações computacionais, onde foram propostos sistemas
FV integrados à superfície externa da zona voltada para o norte, composta por diferentes materiais (alvenaria
e vidro). O modelo FV e o método de cálculo da temperatura operacional da célula FV também foram variados.
As simulações indicaram que o software não considera a influência da variação da temperatura de
funcionamento da célula FV sobre os cálculos térmicos da zona simulada. Tal fato pode superestimar ou
subestimar a carga de consumo para aquecimento ou para arrefecimento, assim como influenciar no cálculo
da geração de energia, por não representar a condição real nem fornecer dados precisos de temperatura.
Palavras-chave: simulação computacional, BIPV, desempenho térmico, EnergyPlus.

ABSTRACT

In tropical countries where high temperatures and high humidity rates induce the use of HVAC, the
computational simulation has become an important tool of analysis and prediction of the performance of
buildings. However, software present limitations regarding modeling some parameters, such as the simulation
of building integrated photovoltaic systems (BIPV) by EnergyPlus. The software presents limitations for the
modeling of certain parameters, such as the simulation of BIPV systems through EnergyPlus Then, this paper
aims to investigate the features and limitations of EnergyPlus to simulate BIPV systems, in order to identify
the influence of adoptted temperature of operation of PV (photovoltaic) modules on the thermal performance
of buildings. The method included a review of the EnergyPlus manual and computer simulations, where
integrated PV systems were modelled on the external surface of a North facing zone, composed of different
materials (masonry and glass). The PV model and the method of calculating the temperature of operation of
the PV cells were varied too. The simulations indicated that the software does not consider the influence of the
temperature of operation of the PV cells on the thermal calculations of the simulated zone. The mentioned
performance may overestimate or underestimate the consumption load for heating or cooling, as well as it may
influence the calculation of energy generation because it does not represent the real condition, neither provide
accurate temperature data.
Keywords: computer simulation, BIPV, thermal performance, EnergyPlus.
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1. INTRODUÇÃO

Segundo Jonsson e Roos (2010), os edifícios são responsáveis pelo dispêndio de 30% a 40% de toda a energia
primária consumida no mundo. Para garantir o conforto térmico (arrefecimento ou aquecimento), os mesmos
chegam a produzir mais emissões de carbono do que o setor de transportes (WBCSD, 2008). Nesse sentido, a
simulação computacional surge como uma ferramenta de análise e previsão do comportamento e do
desempenho das edificações, antes mesmo da sua construção ou reforma, consolidando-se como uma
alternativa viável de auxílio ao projeto. Entretanto, um modelo simulado é uma representação de uma realidade
mais ampla, e os software apresentam limitações para a modelagem que devem ser conhecidas, como é o caso
da simulação térmica de sistemas BIPV por meio do EnergyPlus (PENG; YANG, 2016).
Uma célula FV é um dispositivo que converte a luz solar em eletricidade pelo efeito fotovoltaico.
Entretanto, apenas uma pequena parte da radiação solar incidente é convertida em energia elétrica (5 a 25%
em sistemas comerciais), o restante é refletido ou transformado em calor (TIWARI; MISHRA; SOLANKI,
2011). O calor gerado no sistema é parcialmente transferido de volta para o meio ambiente, enquanto a outra
parte provoca o aumento da temperatura do próprio painel FV (KANT et al., 2016).
Os sistemas BIPV podem formar parte da fachada ou do telhado de uma construção, assim, o calor
acumulado na parte posterior dos painéis pode ser dissipado por convecção ou radiação para o espaço interior,
contribuindo para o aquecimento do ambiente (VUONG; KAMEL; FUNG, 2015). Jones e Underwood (2001),
propuseram um modelo numérico que descreve o cálculo da temperatura do módulo FV de acordo com as
condições climáticas. Os dados calculados foram comparados com a temperatura medida em um módulo FV
real no Reino Unido, cujos resultados foram próximos e registraram temperaturas entre 27°C e 52°C, para uma
temperatura do ar externo de 24,5°C. Porém, o estudo não avaliou a influência da temperatura do módulo FV
na eficiência do sistema ou os efeitos térmicos sobre o ambiente interno.
Segundo Wong et al. (2008) a temperatura do painel FV integrado à construção afeta diretamente a
geração de energia e a transferência de calor - por radiação ou por convecção - a partir do painel FV para
dentro do edifício. Entretanto, devido à falta de estudos relacionados ao comportamento térmico dos sistemas
BIPV, e principalmente de sistemas STPV (material fotovoltaico semi-transparente), os cálculos de consumo
e de geração de energia para estes sistemas tem sido feitos por meio da utilização da temperatura de materiais
envidraçados como sendo a temperatura dos painéis FV (WONG et al., 2005). Contudo, tal método pode gerar
dados irreais para o consumo e para a geração de energia. As trocas térmicas entre o painel FV e as superfícies
sobre as quais ele está instalado influenciam a temperatura interna do ambiente e, consequentemente, às cargas
para aquecimento ou para arrefecimento do edifício. Além disso, estas interações térmicas também interferem
na temperatura operacional do painel FV, diretamente relacionada com a eficiência do sistema (WONG et al.,
2005). É possível encontrar diversos trabalhos na literatura sobre sitemas BIPV (SANTOS; RÜTHER, 2012;
SALAMONI et al., 2014; FERREIRA; SCOMPARIN; CARIGNANI, 2010), entretanto, a maioria das
pesquisas não avalia a geração térmica deste tipo de sistema.
Peng e Yang (2016) demonstraram que os modelos de painéis FV utilizados no EnergyPlus não podem
simular as interações térmicas dos sistemas BIPV com precisão. Alguns trabalhos foram propostos em resposta
à limitação do EnergyPlus quanto à simulação de sistemas BIPV. Didoné e Wagner (2013) realizaram a
simulação de um ambiente de escritório para obter o consumo de energia e o desempenho térmico por meio
do EnergyPlus. Entretanto, a produção elétrica do sistema STPV, incorporado às janelas do ambiente, foi
calculada sem auxílio do software, pois o mesmo não fornece as temperaturas dentro de uma esquadria. Assim,
a estimativa da geração elétrica foi feita por meio da determinação da temperatura da célula FV, que considerou
cálculos de transferência de calor entre os ambientes. Contudo, as análises não incluíram a influência térmica
do STPV na temperatura interna do ambiente simulado.
Vuong, Kamel e Fung (2015) desenvolveram e implantaram um modelo BIPV (chamado
BIPVTSYSTEM) no código-fonte do EnergyPlus. O BIPVTSYSTEM determina a temperatura da célula FV
e o EnergyPlus usa esta temperatura para calcular a tensão e a corrente do painel fotovoltaico e,
consequentemente, a eficiência da célula FV, que é encaminhada para o EnergyPlus prever a produção de
energia. O estudo comparou a simulação de painéis FV por meio do EnergyPlus e do software TRNSYS, que
usa das mesmas equações termo-fluidas do EnergyPlus. O modelo do EnergyPlus gerou 3,23% a mais de
energia elétrica e 8,58% a menos de calor durante o ano, quando comparado ao modelo do TRNSYS, apesar
de ambos terem utilizado o mesmo arquivo climático. As incongruências são explicadas devido às diferentes
na temperatura da célula FV e nos modelos elétricos utilizados pelos programas.
WONG et al. (2008) através de medições de campo de um protótipo em escala, recolheram dados
relativos à geração de energia e às características térmicas e óticas de painéis STPV. Os dados colhidos, após
serem validados por modelos de cálculo, foram incorporados ao EnergyPlus sob a forma de modelos de
geração de energia elétrica/térmica para se avaliar o efeito do FV semitransparente no consumo global de
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energia de uma edificação residencial localizada em Osaka, no Japão (WONG et al., 2008). Como esperado,
os painéis STPV influenciaram no ganho de calor durante o dia, o que contribuiu para reduzir a energia de
aquecimento durante o inverno. No entanto, esse ganho de calor resultou em um aumento em torno de 3 a 5
vezes na demanda de arrefecimento durante o verão (WONG et al., 2008).
A partir dos trabalhos aqui discutidos percebe-se uma lacuna na avaliação de como os algoritmos de
transferência de calor do Energyplus lidam com a temperatura operacional do módulo FV, que pode influenciar
tanto na eficiência do sistema para a geração de energia, quando no desempenho térmico do edifício.

2. OBJETIVO

Investigar os recursos e as limitações do EnergyPlus para a simulação de sistemas BIPV, buscando identificar
a influência da temperatura operativa dos módulos FV sobre a temperatura interna e superficial dos ambientes.

3. MÉTODO

Para alcançar o objetivo, o método foi dividido em duas etapas:

3.1. Revisão do Manual do EnergyPlus

Esta etapa, teve como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre o software e buscar informações sobre os
recursos fornecidos por ele para a simulação de sistemas BIPV, além de identificar possíveis limitações
relacionadas, principalmente, com a influência da temperatura operativa do módulo FV sobre o desempenho
térmico da edificação.
Os manuais do EnergyPlus disponibilizam uma série de informações sobre o software, entre os
manuais mais utilizados no desenvolvimento deste trabalho, podemos citar: o manual de engenharia, que
contém uma descrição sobre os cálculos e modelos matemáticos utilizados no processo de simulação; e um
documento referente aos arquivos de dados de entrada e de saída do programa, usado para entender como
modelar os sistemas BIPV e o que é fornecido pelo software como produto da simulação.

3.1.1. Modelos de painéis fotovoltaicos do EnergyPlus

O EnergyPlus dispõe de três modelos diferentes para prever a eletricidade produzida por painéis FV, chamados
de: "Simple"; "Equivalent One-Diode"; e "Sandia". A diferença entre eles está relacionada aos algoritmos e
aos dados de entrada usados para calcular a energia elétrica produzida. Todos os três compartilham os mesmos
modelos para predizer a radiação solar incidente, que também são utilizados para os cálculos térmicos
(ENERGYPLUS, 2014-a).
Os dados de radiação solar incidente são obtidos a partir de arquivos climáticos, como o TMY2. O
software associa os modelos FV às superfícies especificadas no arquivo de entrada a fim de definir a área, a
localização, a inclinação e a orientação do painel solar para ter acesso aos resultados dos cálculos de insolação
de acordo com o modelo de distribuição solar selecionado pelo simulador.
A radiação solar incidente é calculada para incluir os efeitos de sombreamento e reflexão de outras
superfícies declaradas no arquivo de entrada (como edifícios e árvores próximas), para isso, o modelo
geométrico completo é utilizado (ENERGYPLUS, 2014-b). Da mesma forma, o sombreamento decorrente da
superfície do coletor solar em outras superfícies também é considerado de acordo com o modelo de distribuição
solar (ENERGYPLUS, 2014-b).
Os três modelos de painéis FV do EnergyPlus são descritos abaixo:
- Simple Model: o gerador PV Simple é o modelo mais simples para a previsão da produção de energia
fotovoltaica, podendo ser útil para a análise de projetos em fase inicial, para obter rapidamente uma estimativa
dos níveis de produção anual e da potência de pico, sem ter que especificar (ou determinar) os coeficientes de
desempenho detalhados de um módulo FV particular (ENERGYPLUS, 2014-a). Neste modelo, o usuário
especifica uma eficiência com que as superfícies convertem a radiação solar incidente em eletricidade, podendo
ser fixa ou variando segundo um padrão de uso. Os outros dois modelos utilizam relações empíricas para prever
com mais precisão o desempenho operacional do sistema FV, com base nas variações da radiação incidente e
da temperatura da célula (ENERGYPLUS, 2014-a);
- Equivalent One-Diode Model: este é um modelo empírico criado para prever o desempenho elétrico
de painéis FV cristalinos (mono e policristalinos), também é conhecido como modelo "TRNSYS PV". Esta
opção emprega equações para um modelo de circuito equivalente prevendo as características de corrente e
tensão de um único módulo, e os resultados são extrapolados para obter o desempenho de uma matriz de multimódulos (ENERGYPLUS, 2014-a). O desempenho do sistema FV sob condições operacionais é determinado
tanto pela insolação quanto pela temperatura operacional da célula FV (ENERGYPLUS, 2014-a);
3
810

- Sandia Photovoltaic Performance Model: o terceiro modelo disponível no EnergyPlus é chamado de
modelo Sandia, e é baseado em pesquisas do Sandia National Laboratory. O modelo consiste em uma série
de relações empíricas com coeficientes que são derivados de medições reais e ensaios experimentais
(ENERGYPLUS, 2014-a), diversos deles estão disponíveis na base de dados do EnergyPlus.
Assim como no modelo Equivalent One-Diode, o núcleo do modelo Sandia prediz o desempenho de
um único módulo FV, que é extrapolado para obter o desempenho da matriz (ENERGYPLUS, 2014-a).

3.1.2. Métodos de cálculo da temperatura operacional da célula fotovoltaica

Os modelos FV permitem interações com as superfícies externas por meio de equações de balanço térmico.
Entretanto, o modelo Simple não calcula a temperatura da célula, sendo especificadas eficiências fixas para o
sistema, por isso, a influência da temperatura da superfície do edifício sobre a temperatura operacional da
célula FV não tem utilidade para este modelo.
O aumento da temperatura da célula de um módulo FV é inversamente proporcional a sua potência
elétrica (eficiência). O método de cálculo da temperatura da célula é escolhido pelo usuário no arquivo IDF do
EnergyPlus. O EnergyPlus fornece cinco métodos1 para a determinação dos dados de temperatura das células,
sendo eles:
- "Decoupled NOCT Conditions", este método baseia-se nas medições NOCT padrão (Nominal
Operating Cell Temperature) para calcular a temperatura do módulo em cada interação. A temperatura NOCT
é a temperatura de funcionamento do módulo com uma velocidade do vento de 1 m/s, sem carga eléctrica, e
especificando a insolação e a temperatura ambiente. Os valores para a insolação e para a temperatura ambiente
NOCT são geralmente de 800 W/m² e 20°C (ENERGYPLUS, 2014-a);
- "Decoupled Ulleberg Dynamic", este é um método dinâmico em que a temperatura operacional da
célula é função de uma temperatura prévia da célula e da capacidade térmica do módulo FV (ENERGYPLUS,
2014-a). Este método é o único onde se faz necessária a especificação da capacidade térmica (J/m².K) e do
coeficiente de perda de calor (W/m².K) do módulo como campo de entrada (ENERGYPLUS, 2014-b);
- “Integrated Surface Outside Face”, a temperatura das superfícies externas modeladas no EnergyPlus,
onde encontra-se o sistema FV, é adotada como a temperatura da célula (ENERGYPLUS, 2014-a);
- “Integrated Transpired Collector”, a temperatura superficial do coletor solar é adotada como a
temperatura da célula (ENERGYPLUS, 2014-a);
- “Integrated Exterior Vented Cavity”, a temperatura superficial externa de uma cavidade naturalmente
ventilada, como no caso de fachadas ventiladas, é utilizada como a temperatura da célula (ENERGYPLUS,
2014-a).

3.2. Simulações

As simulações foram realizadas por meio do software EnergyPlus, versão 8.4, com um arquivo TMY para a
cidade de Viçosa-MG. A simulação gerou dados para o período de um ano completo, onde o dia 20 de março
foi selecionado para análise, por ser uma condição de temperatura média do ar elevada e com boa
disponibilidade de radiação na fachada norte. O mês de março apresentou temperatura média do ar de 21,92°C
e a altura solar às 12h do dia 20 de março foi de aproximadamente 68°. Não foram consideradas as cargas
térmicas de ocupação, de equipamentos e de iluminação artificial, para que a variação da temperatura fosse
mais sensível a inserção dos sistemas BIPV sem a interferência de outras fontes de calor.

3.2.1. Caso base

Como mostrado na Figura 1, para o caso base (CB) foi modelado
uma construção térrea com o auxílio do software
GoogleSketchUp2014, de 3m² por 3m de altura, com apenas uma
zona térmica e sem sistema FV. A área reduzida teve o intuito de
tornar o modelo mais sensível à variação de temperatura interna
da zona. Todos os quatro lados do edifício estavam expostos ao
sol e ao vento.
A parede Norte foi dividida ao meio, onde em uma das
partes foi inserida uma abertura envidraçada com dimensões
1,30m x 2,80m, nomeada JAN1. A outra metade da parede,

Figura 1 - modelo simulado

1

O manual do EnergyPlus não deixou claro se os cinco métodos podem ser usados tanto para o modelo Equivalent One-Diode quanto
para o modelo Sandia.
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nomeada PAR1, manteve os mesmos materiais especificados para as outras paredes, que estão descritos na
Tabela 1.
Tabela 1 – Especificação dos materiais construtivos utilizados
Espessura Transmitância
Capacidade térmica
Componentes
Materiais
(cm)
[W/(m²K)]
[kJ/m²K]
argamassa interna e externa 2,0 (cada)
Paredes
tijolo
9,0
2,46
150
pintura externa (cor clara)
fibrocimento
0,7
Cobertura
camada de ar 2
2,06
233
laje
10,0
Janela
Vidro simples
0,3
5,70
Obs.: Fator solar do vidro = 0,87.
Fonte: ABNT (2005).

Absortância solar
0,3
0,7
-

3.2.1. Simulação da zona térmica com sistemas BIPV

Durante as simulações, foram propostos sistemas FV integrados à superfície externa da zona voltada para o
norte, o módulo FV foi especificado ora na PAR1, ora na JAN1. Assim, buscou-se observar o desempenho
térmico dos sistemas BIPV quando estes são integrados a superfícies compostas por diferentes materiais
(alvenaria e vidro). As simulações foram realizadas variando o modelo FV entre os modelos Equivalente OneDiode (EOD) e Sandia (SANDIA), que simulam placas FV de silício cristalino (Figura 2). O modelo Simple
não fornece a temperatura operacional da célula FV, pois utiliza eficiências fixas para a conversão de energia
solar em energia elétrica, logo, não foi usado nas simulações.
Os métodos de cálculo da temperatura operacional da célula FV “Decoupled” (DEC), “Decoupled
Ulleberg Dynamic” (DEC_ULL) e “Integrated Surface Outside Face” (ISOF) foram avaliados para o modelo
Equivalent One-Diode, por poutro lado, para o modelo Sandia, o método DEC_ULL não pode ser simulado,
pois este é um modelo empírico baseado em coeficientes de desempenho e não contém o coeficiente de perda
de calor nem a capacidade térmica do módulo FV, necessários para o cálculo da temperatura operacional da
célula nesse método. Os métodos “Integrated Transpired Collector” e “Integrated Exterior Vented Cavity”
necessitam de uma modelagem específica, que não faz parte do escopo deste artigo.
O EnergyPlus não considera os
materiais do painel FV nos cálculos
térmicos do ambiente, assim, foi criado o
caso Camadas (CAMADAS). Neste, a placa
FV foi modelada em forma de camadas,
onde cada camada representa um
componente que juntos formam um painel
FV opaco; as camadas foram sobrepostas
aos materiais da parede (PAR1), descritos
no item 3.2.1. Porém, este caso analisa
apenas as características térmicas dos
sistemas FV, não foram utilizados modelos
BIPV para prever a produção de energia.
Dessa forma, as análises foram
compostas por 1 caso base (CB), 10 casos
com modelos BIPV e mais 1 caso simulando
os materiais FV, somando 12 simulações no
total. Na Figura 2 é apresentado um
diagrama com as combinações que formam
os casos simulados.
A absortância solar utilizada para o
sistema FV foi de 0,9, e as propriedades
Figura 2 – Diagrama com os casos simulados
térmicas dos componente da placa FV estão
descritas na Tabela 2.
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Tabela 2 – Propriedades térmicas dos componentes da placa FV
Componentes/
Espessura
Condutividade
Calor específico
Densidade (kg/m³)
camadas
equivalente (mm)
(W/m.k)
(J/kg.k)
Vidro
4,00
1,13
2300
600
Silício
0,37
148
2300
712
EVA Superior
1,00
0,15
1800
600
EVA Inferior
0,50
0,15
1800
600
Tedlar
0,20
0,24
2100
600
Alumínio
30,00
237
2700
903
Fonte: Andrade (2008).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. Método “Decoupled” (DEC)

Para o método DEC, ambos os modelos BIPV (EOD e SANDIA), apresentaram desempenho semelhante
(Figura 3). Comparados ao caso base, não houve variação na temperatura superficial externa da parede ou do
vidro onde encontrava-se o sistema BIPV e nem variação na temperatura média do ar interno da Zona 1.
Foi observada uma diferença entre a temperatura da célula FV para os modelos BIPV, onde o modelo
SANDIA apresentou uma temperatura operacional um pouco mais elevada, com a diferença chegando a
aproximadamente 4°C a mais que o modelo EOD no pico de temperatura do gráfico às 13:00 hrs. Tal fato,
pode ser explicado pois cada modelo adota uma placa FV específica, com possíveis variações nas propriedades
térmicas de seus materiais.
A temperatura operacional da célula FV foi a mesma dentro de cada modelo BIPV, independentemente
se a placa FV estava integrada à parede ou à janela, tanto para o modelo EOD quanto para o SANDIA, o que
mostra que o tipo de material que recebe o BIPV não interfere no cálculo da temperatura operacional da célula.
O método DEC utilizou a temperatura externa do ar como temperatura da célula FV para o período em
que não havia radiação solar suficiente2 para a produção de energia elétrica (18:00 às 06:00). Já no período em
que havia produção de energia elétrica, a temperatura da célula FV foi superior à temperatura externa do ar, o
que pode ser explicado pelas propriedades térmicas da placa FV e pela incidência solar.
Como neste método a capacidade térmica da placa FV não é levada em consideração, a temperatura
da célula se iguala à temperatura externa do ar logo após o encerramento do período de radiação solar.

Figura 3 – Temperaturas do método DEC para os modelos EOD e Sandia

4.2. Método “Decoupled Ulleberg Dynamic” (DEC_ULL)

Assim como no método DEC, o método DEC_ULL, comparado ao caso base, não apresentou variações na
temperatura superficial externa das superfícies onde encontrava-se o sistema BIPV e nem variação na
temperatura média do ar interno da zona térmica (Figura 4). Como explicado no item 3.2.1, este método não
pode ser aplicado para o modelo SANDIA.

Os módulos fotovoltaicos produzem energia elétrica sempre que a energia solar incidente total é maior do que 0,3 Watts
(ENERGYPLUS, 2014-a).
2
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A temperatura operacional da célula FV foi a mesma independentemente se a placa FV estava
integrada à PAR1 ou à JAN1, seu valor se aproximou da temperatura externa do ar em períodos sem produção
de energia elétrica e se elevou nos períodos em que houve geração de energia elétrica, sendo o desempenho da
temperatura operacional da célula FV semelhante ao do método DEC. Porém, o método DEC_ULL apresentou
temperaturas um pouco mais elevadas que o método DEC.
Além disso, é possível notar um maior atraso térmico para o método DEC_ULL: enquanto no método
DEC a temperatura da célula se iguala à temperatura externa do ar logo após o fim do período de produção de
energia elétrica, no método DEC_ULL a temperatura da célula se mantém superior à temperatura externa do
ar por mais algumas horas. A diferença pode ser explicada pois o método DEC_ULL leva em consideração
tanto a capacidade térmica como o coeficiente de perda de calor dos materiais da placa FV, ao contrário do
método DEC.

Figura 4 – Temperaturas do método DEC_ULL para o modelo EOD

4.3. Método “Integrated Surface Outside Face” (ISOF)

Como nos outros métodos, o método ISOF, comparado ao caso base, também não apresentou variações na
temperatura superficial externa das superfícies onde encontrava-se o sistema BIPV e nem variação na
temperatura média do ar interno da Zona 1. Entretanto, este método apresentou mudanças significativas entre
os modelos BIPV EOD e SANDIA (Figuras 5 e 6).
Outro aspecto que mudou para este método é que a temperatura operacional da célula FV variou de
acordo com a superfície em que a placa FV foi integrada (PAR1 ou JAN1), assim, o tipo de material da
superfície interviu na temperatura operacional da célula. Para o modelo EOD, o método ISOF utilizou
exatamente a mesma temperatura da superfície em que a placa FV estava localizada como temperatura da
célula FV, independentemente da geração de energia elétrica do painel (Figura 5).

Figura 5 – Temperaturas do método ISOF para o modelo EOD
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Já para o modelo SANDIA, no período de 19:00 às 05:00 hrs da manhã, que se aproxima do período
sem radiação solar, o método ISOF considerou a temperatura da célula FV como sendo a mesma temperatura
do ar externo. Já para o período de 05:00 às 19:00 hrs a temperatura da célula FV se aproximou da temperatura
superficial externa da superfície à qual estava localizada (PAR1 OU JAN1), porém os valores não foram
exatamente iguais como no modelo EOD (Figura 6).

Figura 6 – Temperaturas do método ISOF para o modelo SANDIA

4.4. Caso Camadas (CAMADAS_FV_PAR1)

Para o caso CAMADAS_FV_PAR1, foi analisada a variação da temperatura superficial externa e interna da
PAR1. Os materiais que juntos formam uma placa FV foram acoplados aos materiais da PAR1 formando um
único componente.
Como esperado, os resultados mostraram
uma diferença significativa na temperatura
superficial externa da PAR1 em comparação ao
caso base (Figura 7). Nos períodos de radiação
solar a temperatura superficial do caso
CAMADAS_FV_PAR1 chegou a superar o caso
base em até 11°C, já em períodos sem radiação
solar atingiu até 2°C a menos que o caso base.
Por outro lado, essa diferença na
temperatura superficial externa não se refletiu de
forma significativa na temperatura do ar interno
na Zona1, a diferença entre o caso
CAMADAS_FV_PAR1 e o caso base não
ultrapassou 1°C. Entretanto vale ressaltar que a
dimensão reduzida da PAR1, que não permite a Figura 7 – Temperatura superficial externa da PAR1 para o caso
CAMADAS_FV_PAR1
integração de muitas placas FV, e a influência da
JAN1, que representa uma área envidraçada significativa para um ambiente com dimensões tão reduzidas,
podem ter mascarado os dados da temperatura do ar interno, principalmente, pelos ganhos térmicos através do
vidro.
Além disso, o valor simulado para a placa FV neste caso representa apenas uma parte da temperatura
da célula, referente às propriedades térmicas dos materiais da placa FV, vale lembrar que a produção de energia
elétrica também gera energia térmica, que nessa simulação não foi representada, por isso, este caso não
representa de fato a temperatura de operação da célula FV. Observando a variação da temperatura superficial
interna da PAR1, para o dia em análise (Figura 8), houve um aumento de até cerca de 4°C, representando uma
diferença significativa para a Zona1, que gera impactos na temperatura radiante a que os usuários podem estar
submetidos.
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Figura 8 – Temperatura superficial interna da PAR1 para o caso
CAMADAS_FV_PAR1

4.5. Análise final datemperatura operacional da célula FV

Na Figura 9 são apresentadas todas as temperaturas das células FV obtidas em cada método de cálculo e a
temperatura superficial externa da PAR1 do caso CAMADAS_FV_PAR1.
Comparando todos os casos simulados, nota-se uma diferença muito grande entre os valores
encontrados por cada método para a temperatura operacional da célula FV: a diferença entre os extremos de
temperatura dos métodos de cálculo chegou a aproximadamente 10°C às 13:00 hrs; e ao incluir o modelo
CAMADAS_FV_PAR1 na comparação, a diferença aumenta para aproximadamente 17°C às 14:00 hrs.
Entre os modelos FV (EOD e SANDIA) também houve diferenças para os valores da temperatura da
célula, o que pode ser explicado por cada modelo adotar um tipo de placa FV específica (com propriedades
térmicas diferentes), entretanto, dentro de cada método aplicado, eles apresentaram valores próximos para a
temperatura operacional da célula FV.

Figura 9 – Temperatura da célula FV para todos os casos simulados

Essas diferenças encontradas podem ser significativas para a previsão da geração de energia elétrica,
já que a temperatura da célula FV influencia diretamente na eficiência do sistema. Por isso, um cálculo mais
próximo das condições reais de temperatura da célula FV, que considere as propriedades térmicas dos materiais
FV, os mecanismos de troca de calor entre o painel e o ambiente (interno e externo) e a produção de energia
térmica pela placa durante a produção de energia elétrica são de suma importância para não superestimar a
produção de energia elétrica.
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5. CONCLUSÃO

As simulações realizadas não identificaram a influência da variação da temperatura de funcionamento da célula
FV sobre os cálculos térmicos da Zona simulada, pois não houve variações na temperatura média do ar interno
nem na temperatura superficial externa da superfície onde encontrava-se o painel FV, independentemente do
material dessa superfície (alvenaria ou vidro).
O software fornece diferentes modelos de sistemas FV, entretanto, os testes realizados identificaram
que o foco dos modelos está em prever a produção de energia, por meio do cálculo da temperatura de
funcionamento da célula FV, que influencia diretamente na eficiência do sistema. Neste caso, um dos métodos
do EnergyPlus (ISOF) considera a influência da temperatura da superficie do edificio a que o sistema FV é
acoplado sobre a temperatura de funcionamento da célula. Entretanto, os modelos de cálculo térmico do
software não consideram a influência da temperatura do módulo FV (que atingiu valores bem elevados) sobre
o ambiente modelado, o que pode afetar a temperatura interna do edifício e, consequentemente, o consumo de
energia.
O software, para calcular a variação de temperatura de funcionamento da célula FV, leva em
consideração: a taxa de radiação solar que atinge a superficie do sistema; a tecnologia FV escolhida; o tipo de
superficie a que o sistema é acoplado (método ISOF); e o modo como é acoplada. Entretanto, ainda é necessária
uma abordagem mais dinâmica na modelagem de sistemas BIPV por meio do EnergyPlus, pois existe uma
série de mecanismos de transmissão de energia térmica entre o painel e o ambiente, durante o processo de
conversão de energia do painel FV, que não são considerados pelo software.
Assim, acredita-se que a eficiência simulada afasta-se da real, visto que a temperatura no painel é
diferente da temperatura simulada no modelo térmico. Como a eficiência do sistema é função da temperatura
de funcionamento da célula FV, a descrição da temperatura do painel traria maior confiabilidade à produção
de energia com modelos que integrem os efeitos térmicos.
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RESUMO

Administradores públicos têm adotado o projeto-padrão disponibilizado pelo Ministério da Saúde para
acelerar a construção de Unidades de Pronta-Atendimento. O projeto busca de maneira essencialmente
racionalista atender aos programas de necessidades estipulados pelos órgãos administrativos, negligenciando
as situações específicas do contexto climático local para maior conforto térmico aos usuários. Este trabalho
teve como objetivo analisar a influência de alterações no projeto padrão de uma UPA em Florianópolis sobre
o desempenho térmico do ambiente da enfermaria naturalmente ventilada. A análise é feita a partir da
comparação entre os valores de trocas de ar, ganho de calor pelas janelas e as horas dentro do limite de 80%
de aceitabilidade pelo modelo adaptativo de conforto térmico. Para isso, foram realizadas simulações
computacionais com o software EnergyPlus. Foram simulados 07 casos: caso base que reproduz o projeto
padrão existente; caso 1 que acrescenta brises em todas as janelas; caso 2 que muda a orientação solar do
edifício; casos 3 e 4 que modificam o tipo de terreno para entorno urbano e rural, respectivamente; caso 5
que reduz a área de aberturas; e o caso 6 que modifica a tipologia da cobertura. Os resultados demonstram
que a maior influência sobre o conforto térmico ocorre no caso 6. Neste caso, a diminuição no ganho de calor
conquistada pela supressão das aberturas zenitais melhora o conforto térmico dos usuários ao longo do ano,
resultando em 6534 horas em conforto, enquanto o caso base apresenta 6179 horas em conforto. Isto
representa uma melhoria percentual de 5,7%. A influência de alterações no projeto padrão sobre o seu
desempenho térmico, evidenciam o desafio de adaptação do modo de construir nas diversas cidades do país,
regionalizando as construções para atenderem às necessidades climáticas locais.
Palavras-chave: arquitetura hospitalar, simulação computacional, desempenho térmico.

ABSTRACT

Public administrators have adopted a standard project approved by the Ministry of Health to speed up the
construction of Units of Prompt Attendance. The project seeks, in an essentially rationalist way, to attend the
program needs estimated by the administrative institutions, neglecting specific scenarios for the local climate
context to improve user’s thermal comfort. This work aimed to analyse the influence of changes in the
standard UPA project in Florianópolis on the thermal performance of a naturally ventilated infirmary room.
The analysis is made from the index between the values of air changes rate, heat gain per window and the
hours within the limit of 80% of acceptability by the adaptive model of thermal comfort. For this,
computational simulations were performed using the EnergyPlus software. Seven cases were simulated: base
case that reproduces the existing standard project; case 1 that adds shading devices in all windows; case 2
that changes the orientation of the building; cases 3 and 4 that modify the type for urban and rural
environment, respectively; case 5 that reduces the windows; and case 6 that modifies the roof typology. The
results demonstrate that the greatest influence on the thermal comfort occurred in case 6. In this case, the
decrease in heat gain achieved by suppression of the zenith apertures improves user´s thermal comfort
throughout the year, resulting in 6534 hours in comfort while the base case presents 6179 hours in comfort.
That represents an improvement of 5,7%. The influence of changes in the standard project on its thermal
performance evidenced the challenge of adapting the way of construction in the different cities of the
country, regionalizing the buildings to meet local climatic needs.
Keywords: healthcare architecture, computational simulation, thermal performance.
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1. INTRODUÇÃO
Uma das diretrizes da Política Nacional de Atenção às Urgências é a descentralização do atendimento
de urgências de baixa e média complexidade, reduzindo a sobrecarga dos hospitais de maior porte. Com esse
intuito, o Ministério da Saúde implantou pela Portaria n° 2048 (BRASIL, 2002) as Unidades de ProntoAtendimento (UPA). Atualmente, uma média de 97% dos casos são resolvidos nas UPAs e apenas o restante
de 3% dos usuários necessita ser transferidos para hospitais (BRASIL, 2014).
Frente ao sucesso das UPAs, a solução adotada por prefeituras e governos para acelerar a construção
destas unidades é a adoção do projeto-padrão, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Os projetos usam
como base programas de necessidades padronizados das atividades estipuladas pelos órgãos administrativos.
Basicamente, o partido arquitetônico procura atender objetivos econômicos bem como a racionalidade
construtiva e a funcionalidade.
Segundo a NBR 15220 (ABNT, 2005), o Brasil é agrupado por semelhanças climáticas em oito
diferentes zonas bioclimáticas, as quais demandam diretrizes construtivas especificas para cada uma delas.
Mediante análises do desempenho térmico das UPAs no contexto climático do local onde se pretende
implantá-la, é possível prever problemas referentes às condições de conforto ambiental. Estes problemas
previamente identificados permitem que sejam feitas adequações no projeto padrão para garantir maior
conforto térmico aos usuários.
Diversas pesquisas têm sido realizadas sobre o conforto térmico em hospitais (HWANG et al. 2007;
KHODAKARAMI et al., 2009; VERHEYEN et al., 2011; YAU et al., 2011). Tendo em vista que os
modelos de avaliação do conforto térmico restringem-se à análise de pessoas saudáveis, estes estudos
agregam coleta de dados, simulações e as opiniões dos usuários para a obtenção de parâmetros de conforto
aplicáveis. Segundo Verheyen et al. (2011), a sensação de conforto térmico dos pacientes pode ser diferente
das pessoas saudáveis devido a alterações no metabolismo, pressão arterial, controle da vasoconstrição,
habilidade de evapotranspirar, o uso de aparelhos como cadeira de rodas e a ingestão de medicamentos que
podem afetar a termo regulação. Para Yau et al. (2011), outro ponto a considerar são as condições
psicológicas do paciente internado. O processo de tratamento pode gerar um estado de estresse emocional
que se reflete na termo regulação corporal do paciente.
Além da diferenciação na sensação de conforto térmico, outro grande motivador de estudos nesta área
é a necessidade de controle da infecção hospitalar. O hospital deve assegurar um padrão mínimo de
atendimento ao paciente, incluindo o controle e a prevenção de infecções hospitalares. O controle geral das
infecções hospitalares é influenciado pelo próprio projeto arquitetônico (YAU et al., 2011;
LUKIANTCHUKI; SOUZA, 2010). Os problemas básicos do planejamento do hospital incluem os padrões
de circulação, os sistemas de transportes de materiais limpos e sujos, facilidade de limpeza de superfícies e
materiais, manutenção das instalações prediais e os sistemas de ventilação (ULRICH et al., 2004).
Dentro desse contexto, a utilização da ventilação natural nas unidades do hospital evita os frequentes
espaços herméticos e proporciona ambientes mais humanos, além de contribuir no combate à infecção
hospitalar. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2009) defende o aproveitamento da ventilação natural
em áreas hospitalares não críticas, ou seja, com baixo risco de infeccção hospitalar. Segundo Lomas e Ji
(2009), a ventilação natural em ambientes de internação geral e enfermarias é uma solução interessante para
a construção de novos edifícios hospitalares pautados sobre a ótica da eficiência energética. O consumo de
energia pelo sistema de ar condicionado pode representar 40% da demanda total de energia em um hospital
no Brasil (SZKLO et al., 2004). Este grande consumo é ocasionado pela existência de grandes áreas
condicionadas artificialmente sem que tivesse sido cogitada a possibilidade da adoção estratégias de
condicionamento passivo em determinados ambientes.
Diante disto, o presente trabalho apresenta a análise de adequações de um projeto padrão de uma UPA
na cidade de Florianópolis. A avaliação concentra-se na condição térmica do ambiente da enfermaria
naturalmente ventilada, considerando a influência dos brises, orientação, tipo de terreno e quantidade de
aberturas.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é analisar a influência de alterações no projeto padrão de uma UPA em Florianópolis
sobre o desempenho térmico do ambiente da enfermaria naturalmente ventilada.
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3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido em três etapas: definição dos modelos de edificação a simular,
contexto climático da análise e processamento e análise dos resultados. As etapas são detalhadas a seguir.

3.1. Definição dos modelos de edificação
3.1.1. Caso base (projeto padrão existente)
O modelo de simulação base apresenta características do projeto padrão existente. A partir dele, definiu-se
seus modelos derivados. Todos modelos apresentam os mesmos materiais, componentes, aberturas e cargas
térmicas. A diferenciação entre eles se dá pela orientação, presença de brises, tipo de terreno e quantidade de
aberturas.
A área de análise abrange a ala de enfermagem, onde os pacientes permanecem por mais tempo. Para
a simulação de edificações no programa computacional EnergyPlus, é necessária a definição de zonas
térmicas do modelo. Em se tratando de um único e amplo ambiente, a ala de enfermagem foi modelada com
uma zona térmica. A
Figura 1 mostra a planta desse modelo com uma área útil de 208m² e pé direito de 2,80m. Existem aberturas
em três orientações: norte, leste e oeste, totalizando uma área de abertura de 60,6m². A Figura 2 mostra uma
perspectiva externa.

Figura 2 – Perspectiva do caso base.
Figura 1 – Planta baixa do caso base (BRASIL, 2016
adaptado pelos autores).

Os elementos construtivos são constituídos por materiais tipicamente utilizados na construção das
unidades de saúde públicas do Brasil, conforme o descrito na Tabela 1.
Tabela 1 - Características dos elementos construtivos.
Elementos
construtivos

Materiais

Característica (Transmitância
térmica Fator Solar)

Parede

Camada externa e interna de argamassa (2,5cm de espessura cada) e
bloco de concreto (9cm de espessura).

U= 2,78 W/(m2.K)

Cobertura

Coberturas planas: laje pré-moldada (12cm de espessura) sem
telhamento.

Coberturas planas:
U=2,95 W/(m2.K)

Coberturas inclinadas: Laje pré-moldada (12cm de espessura), câmara de
ar e telha cerâmica.

Coberturas inclinadas:
U=1,79 W/(m2.K)

Vidro incolor simples (3mm de espessura).

FS: 0,87

Janelas

O padrão de uso da edificação é baseado no funcionamento 24 horas do atendimento de emergência
de pacientes. A Tabela 2 apresenta uma estimativa teórica dos padrões de uso e as cargas térmicas resultantes
do sistema de iluminação, equipamentos eletrônicos e ocupação da enfermaria. Para o sistema de iluminação,
a norma brasileira recomenda uma iluminância de 500 lux para salas de exames em geral. A carga térmica
necessária para alcançar esta iluminância utilizando lâmpadas fluorescente (eficiência luminosa de é de
60lm/W) é de 1730W.
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Tabela 2 - Padrões de uso e cargas térmicas.
Padrões de uso

Densidade de carga [W/m²]

Iluminação

Lâmpadas são acesas todos dias das 7hs às 21hs e apenas 1% das lâmpadas são
acesas das 21hs às 7hs.

8,3

Equipamentos
eletrônicos

Equipamentos permanecem conectados o dia inteiro, exceto nos finais de semana
quando apenas 25% estão em uso.

2,3

Ocupação

28 pessoas, sendo 13 pacientes, 13 acompanhantes e 2 enfermeiras. A ocupação
máxima ocorre das 9hs às 18hs. A ocupação é de 25% nos finais de semana e das
18hs às 9hs nos dias de semana.

14,5*

*Cálculo considerando 0,13 pessoas por metro quadrado e o valor de 108W/pessoa, representando uma pessoa descansando sentada
(ASHRAE, 2013).

Quanto ao condicionamento do ar, a simulação considera apenas a ventilação natural. O EnergyPlus
trabalha com o modelo de rede AirFlowNetwork, onde foi adotado o sistema de ventilação por controle
seletivo. Neste sistema, especifica-se quando as aberturas devem ser abertas ou fechadas para manter a
temperatura interna dentro do intervalo de conforto estabelecido. Assim, definiu-se que as janelas são abertas
quando a temperatura interna do ar é igual ou superior à temperatura máxima de 22ºC.
Faz-se necessária ainda a definição dos coeficientes de pressão (CP´s) nos diferentes pontos das
superfícies externas da edificação. Por tratar-se de uma edificação com geometria simples, os coeficientes de
pressão foram calculados pelo programa através do parâmetro Surface-Average Calculation (PEREIRA et
al., 2013). Em função dos CP´s terem sido adquiridos por este parâmetro, existe uma incerteza em relação
aos valores que possam ser observados em uma situação real. No entanto, esta análise de incerteza não faz
parte dos objetivos da pesquisa.

3.1.2. Demais casos
A partir do caso base, definiu-se os demais casos a serem simulados. Conforme apresenta a Tabela 3, a
diferenciação entre os casos se dá pela presença de brises, orientação, tipo de terreno e quantidade de
aberturas.
Tabela 3 – Parâmetros variados.
Casos

Brises

Orientação

Terreno

Aberturas

Caso base

Não

Norte-sul

Centro da cidade

Todas as fachadas e cobertura

Caso 1

Sim

Norte-sul

Centro da cidade

Todas as fachadas e cobertura

Caso 2

Não

Leste-oeste

Centro da cidade

Todas as fachadas e cobertura

Caso 3

Não

Norte-sul

Ambiente urbano

Todas as fachadas e cobertura

Caso 4

Não

Norte-sul

Campo com algumas barreiras

Todas as fachadas e cobertura

Caso 5

Não

Norte-sul

Centro da cidade

Apenas na fachada oeste e cobertura

Caso 6

Não

Norte-sul

Centro da cidade

Todas as fachadas e não na cobertura

A proteção solar das janelas do caso 1 é feita por um brise horizontal no limite superior das janelas e
dois brises verticais nos limites laterais com profundidades de 0,8m. Com esta geometria, a fachada oeste,
responsável pelo maior ganho de calor no verão, permanece protegida da incidência da radiação solar direta
até às 16hs no período de verão (Figura 3 e Figura 4).
Em se tratando de um projeto padrão, onde a orientação pode variar dependendo do terreno a ser
implantado, optou-se por incluir na análise a mudança de orientação. Assim, o caso 2 está implantado no
eixo leste-oeste, diferentemente dos demais casos.
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Figura 3 – Máscara de sombra para brises na fachada
oeste.
Figura 4 – Máscara de sombra para brises na fachada oeste.

Outro parâmetro variado é o tipo de terreno. O programa EnergyPlus permite que a velocidade do
vento, fornecida por estações meteorológicas a 10 metros de altura, seja corrigida para a altura de interesse,
de acordo com a Equação 1 (PEREIRA et al., 2013).

Vz  V10  K  Z a

Equação 1

Onde:
Vz é a velocidade do vento na altura Z de interesse [m/s];
V10 é a velocidade do vento a 10 metros de altura [m/s];
Z é a altura da cumeeira para edificações de até 2 andares ou altura da janela para edificações mais altas (m);
K e a são função da localização da edificação e podem ser obtidos na Tabela 4.
Tabela 4 – Coeficientes K e a.
Localização do terreno

K

a

Campo com algumas barreiras

0,52

0,20

Ambiente urbano

0,40

0,25

Centro da cidade

0,31

0,33

A variação da quantidade de aberturas condiz com duas possibilidades de alteração no projeto
original: a expansão dos blocos adjacentes e a mudança de tipologia da cobertura. A primeira alteração,
ilustrada pela Figura 5, indica uma futura ampliação do complexo da UPA. Esta intervenção resulta na
retirada das janelas das fachadas norte e sul. A segunda alteração pode ser vista na Figura 6, onde a
mudança para um telhado simples de duas águas resulta na retirada das aberturas da cobertura.

Figura 6 – Perspectiva do caso 6, mudança tipologia de
cobertura.
Figura 5 – Planta baixa caso 5, expansão dos blocos adjacentes.
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3.2. Contexto climático da análise
O EnergyPlus é um programa de simulação térmica em regime dinâmico que reproduz as condições
climáticas com intervalos horários por meio de arquivos representativos do clima de determinada cidade.
Desta forma, as simulações utilizaram o arquivo climático TRY de Florianópolis, que diz respeito a 1963,
ano típico e sem extremos de temperatura.
Em função da temperatura e a velocidade do ar serem variáveis com influência direta no conforto
térmico dos ocupantes, a definição do período de análise considerou dias com temperaturas elevadas e ventos
predominantes de verão. O mês mais quente é janeiro com média de 25°C.
O regime dos ventos também foi analisado pela frequência de ocorrência no verão. Os ventos norte,
nordeste e sul predominam. As frequências de ocorrência são de 21%, 14% e 10%, respectivamente. Com
relação a velocidade do ar, observam-se valores entre 3 e 6 m/s, sendo que o vento nordeste tende a registrar
as maiores velocidades do ar.
A partir da análise climática, foram selecionados dias com temperaturas e ventos predominantes de
verão. Os dias 4 e 15 de janeiro representam a análise com temperaturas do ar média de 27°C e 24°C,
respectivamente. No dia 4 de janeiro predomina o vento nordeste e no dia 15 de janeiro o vento sul. A
velocidade média do ar em ambos os casos é de 5m/s.

3.3. Processamento de dados
O desempenho térmico da enfermaria é analisado em função de três aspectos: as trocas de ar no ambiente
interno, o ganho de calor pelas janelas e o conforto térmico adaptativo. A comparação do desempenho
térmico dos diferentes casos é feita pelos dados horários. Após a comparação entre os dados horários, é feita
uma análise da variação dos resultados em relação ao caso base, que representa o projeto padrão existente.
Com relação ao conforto térmico, para determinar a temperatura média predominante do ar externo,
tomaram-se como base as temperaturas externas simuladas para os sete últimos dias antes dos dias 04 e 15 de
janeiro. A temperatura média predominante foi calculada por meio da Equação 2 (ASHRAE, 2013).
Tmpa(ext) = 0,34Tod-1 + 0,23Tod-2 + 0,16Tod-3 + 0,11Tod-4 + 0,08Tod-5 + 0,05Tod-6 + 0,03Tod-7

Equação 2

Onde:
Tmpa(ext) é temperatura média predominante do ar externo [°C];
Tod-1 é temperatura média do dia anterior [°C];
Tod-2 é temperatura média um dia antes do anterior [°C];
Tod-3 é temperatura média dois dias antes do anterior [°C] e assim por diante.
Uma vez que o resultado do cálculo da temperatura média predominante foi de 25,9°C no dia 04 de
janeiro e 23,1°C no dia 15 de janeiro modificou-se o gráfico de faixas de temperaturas operativas aceitáveis
para espaços naturalmente ventilados, conforme ilustra a Figura 7. Desta forma, considera-se a temperatura
média predominante constante, somente variando as temperaturas operativas simuladas (Figura 8).

Figura 7 – Faixas de temperaturas operativas aceitáveis para
espaços naturalmente ventilados. Linha em vermelho indicando as
temperaturas médias predominantes calculadas (ASHRAE, 2013).
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Figura 8 – Gráfico base para análise do conforto adaptativo.
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A seguir são apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa. Os gráficos mostram os valores simulados de
trocas de ar por hora, ganho de calor pelas janelas e temperatura operativa.

4.1. Trocas de ar por hora (ACH)
A Figura 9 e a Figura 10 apresentam os resultados das simulações das trocas de ar por hora nos dias 04 de 15
de janeiro. Observa-se que os maiores valores de trocas de ar por hora encontrados foram nos casos 3 e 4.
Em ambos os modelos, houve a modificação do tipo de terreno. O modelo inserido no entorno rural pode
atingir 180 ACH que equivale a uma vazão de 29m³/s e velocidade do ar interno de 0,5m/s. Esta velocidade
está dentro do limite de 1,2m/s estabelecido pela ASRAE Standard 55 (2013) para ambientes naturalmente
ventilados com controle local.
As menores trocas de ar por hora ocorrem nos casos 2, 5 e 6. A mudança de orientação do caso 2,
desprivilegiou a incidência dos ventos predominantes. Da mesma forma, a supressão das janelas norte e sul
no caso 5 e das aberturas zenitais no caso 6 comprometeram o desempenho da ventilação natural com a
diminuição da movimentação do ar no interior da enfermaria.
Apenas no caso 1, a troca de ar se manteve estável em relação ao caso base, o que demonstra que o
programa não é sensível as diferenças na movimentação do ar provocadas pelos brises. Isto será investigado
na continuação da pesquisa, por meio de simulações CFD.

Figura 9 – Simulação das trocas de ar por hora no dia 04 de
janeiro.

Figura 10 – Simulação das trocas de ar por hora no dia 15 de
janeiro.

A Figura 11 mostra o gráfico comparativo da
diferença percentual das trocas de ar por hora
simuladas em relação ao caso base. Com exceção do
caso 1, percebe-se que houve alterações em quase
todos os casos. Nos casos 2, 5 e 6 houve diminuição
da quantidade de trocas de ar por hora com
percentuais de -10%, -25% e -65%, respectivamente.
Nos casos 3 e 4, a mudança foi positiva, com
acréscimo percentual de 42% e 63%, respectivamente.
Comparando os valores simulados nos seis
casos, verifica-se que a maior diferença ocorre no caso
6, onde a supressão das aberturas zenitais resulta em
uma diminuição de 65% no valor das trocas de ar por
hora em relação ao caso base.
Por outro lado, destaca-se o resultado positivo
do caso 4, onde a mudança de tipo de terreno do
centro da cidade para um campo com apenas algumas
barreiras arquitetônicas provocou um aumento
percentual de 63% em relação ao caso base.
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Figura 11 – Diferença percentual das trocas de ar por hora
simuladas em relação ao caso base.
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4.2. Ganho de calor pelas janelas (W)
A Figura 12 e Figura 13 apresentam os resultados das simulações do ganho de calor pelas janelas nos dias 04
de 15 de janeiro. Observa-se que o maior valor encontrado foi no caso 2. Neste modelo, houve a modificação
da orientação. Enquanto no caso base a enfermaria localizava-se no eixo norte-sul, no caso 2 modificou-se
para o eixo leste-oeste. Desta forma, retira-se a fachada sul e acrescenta-se a fachada ensolarada leste à
enfermaria, resultando em um maior ganho de calor pelas janelas.
Os menores valores de ganho de calor pelas janelas ocorrem nos casos 1, 5 e 6. No caso 1, a adoção de
brises protegem o ganho de calor pela radiação solar direta que incide na janela. Nos casos 5 e 6, a supressão
de áreas de abertura evitam o ganho de calor, porém comprometem o aproveitamento da ventilação natural,
conforme visto na análise das trocas de ar. O desempenho do caso 6 é ainda melhor devido a mudança da
tipologia da cobertura, tendo sido substituídas as coberturas planas com maior transmitância térmica
(U=2,95W/(m2.K)) por coberturas inclinadas (U=1,79W/(m2.K)) em todo o telhado.
Apenas nos casos 3 e 4, o ganho de calor se manteve praticamente estável em relação ao caso base, o
que demonstra que o programa não é sensível as diferenças no ganho de calor provocadas pelos diferentes
tipos de terrenos.

Figura 12 – Simulação do ganho de calor pelas janelas no dia 04
de janeiro.

Figura 13 – Simulação do ganho de calor pelas janelas no dia 15
de janeiro.

A Figura 14 mostra o gráfico comparativo da diferença
percentual do ganho de calor pelas janelas em relação
ao caso base. Com exceção dos casos 3 e 4, onde a
diferença é baixa, houve alterações significativas em
todos os demais casos.
Nos casos 1, 5 e 6 houve diminuição no ganho de
calor com percentuais de -29%, -23% e -25%,
respectivamente, em relação ao caso base. Destaca-se o
resultado positivo do caso 1, onde a adoção de brises
protegem o ganho de calor pela radiação solar direta
que incide na janela.
O caso 2 apresentou o pior resultado com um
acréscimo percentual de 41% no ganho de calor em
comparação com o caso base. Enquanto no caso base a
enfermaria apresentava aberturas nas fachadas norte,
oeste e sul; no caso 2 as janelas estão voltadas para o
norte, oeste e leste. A presença de janelas na fachada
leste provocou o aumento do ganho de calor de 2217W
(caso base) à 3748W (caso 2).
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Figura 14 – Diferença percentual do ganho de calor pelas
janelas em relação ao caso base.
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4.2. Conforto térmico adaptativo
A Figura 15 e Figura 16 apresentam os resultados das simulações das temperaturas operativas nos dias 04 de
15 de janeiro e sua relação com a zona de conforto térmico adaptativo estabelecido pela ASHRAE Standard
55 (2013). Observa-se que no dia 04 de janeiro as temperaturas operativas são mais elevadas e variam de
23,1°C à 27,1°C. Já no dia 15 de janeiro, as temperaturas operativas são levemente inferiores e apresentam
maior variabilidade, indo de 20,6°C à 28,1°C ao longo do dia.
Apenas no dia 04 de janeiro o limite de 80% de aceitabilidade é ultrapassado. Com excecção do caso
6, todos os casos estão em desconforto por calor entre às 14hs e 18hs. Neste período, o caso 6 encontra-se
dentro do limite informativo de 90% de aceitabillidade.
No dia 15 de janeiro, as temperaturas mais amenas não elevam a temperatura operativa a ponto de
ultrapassar o limite de 80% de aceitabilidade. Ao contrário, observam-se entre as 4hs e 6hs situações de
aproximação no limite inferior da zona de conforto, referente ao desconforto pelo frio. No entanto, a partir
das 8hs a temperatura se eleva bastante atingindo seu pico às 16hs, ultrapassando o limite de 90% de
aceitabilidade em todos os casos, com exceção dos casos 4 e 6.

80% aceitabilidade
90% aceitabilidade

80% aceitabilidade
90% aceitabilidade

Figura 15 – Simulação da temperatura operativa e os limites de
aceitabilidade pelo conforto térmico adaptativo no dia 04 de
janeiro.

Figura 16 – Simulação da temperatura operativa e os limites de
aceitabilidade pelo conforto térmico adaptativo no dia 15 de
janeiro.

A Figura 17 apresenta o gráfico das horas anuais fora
do limite normativo de 80% de aceitabilidade
estabelecido pela ASHRAE Standard 55 (2013). A
média para os sete casos, incluindo o caso base, é de
2532 horas anuais em desconforto.
Apesar das diferenças observadas nas análises
das trocas de ar e do ganho de calor pelas janelas nos
dias 04 de 15 de janeiro, ao longo do ano verifica-se
pouca variabilidade nas horas fora da zona de conforto
térmico entre os casos simulados.
Apenas o caso 6 apresenta uma variação mais
significativa em relação ao caso base. Quando
comparada anteriormente aos outros casos, a supressão
das aberturas zenitais reduz significativamente o ganho
de calor pelas janelas, resultando em 6534 horas em
conforto, enquanto o caso base apresenta 6179 horas em
conforto. Desta forma, a mudança de tipologia da
cobertura proposta pelo caso 6 obteve uma melhora no
desempenho térmico da edificação ao longo do ano.
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Figura 17 – Horas anuais fora do limite de 80% de
aceitabilidade segundo ASHRAE Standard 55.
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5. CONCLUSÕES
Este trabalho analisa a influência de alterações no projeto padrão de uma UPA em Florianópolis sobre o
desempenho térmico do ambiente da enfermaria. A partir da comparação entre os valores de trocas de ar,
ganho de calor pelas janelas e as horas em conforto térmico pelo modelo adaptativo é possível verificar a
importância de um projeto atento às condições climáticas locais.
Destaca-se o impacto do tipo de terreno sobre as trocas de ar no ambiente interno, bem como a
adoção de brises e aberturas zenitais sobre o ganho de calor pelas janelas. O tipo de terreno varia de acordo
com a presença de barreiras arquitetônicas, que comprometem o aproveitamento da ventilação natural. Já a
adoção de brise nas janelas - Caso 1 - resulta em um decréscimo significativo (29%) no ganho de calor.
Apesar disto, as maiores alterações nos resultados de conforto térmico são provocadas pela mudança de
tipologia da cobertura, representada pelo caso 6.
A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a diminuição no ganho de calor conquistada pela
supressão das aberturas zenitais do caso 6 apresenta uma melhoria significativa (25%) no conforto térmico
da enfermaria ao longo do ano. Assim, estes casos comprovam a importância do controle solar na envoltória
como uma orientação prioritária para adaptar o projeto de UPA para a cidade de Florianópolis. Esta
estratégia também garante uma temperatura operativa aceitável para 90% dos pacientes da UPA conforme o
modelo adaptativo de conforto.
As mudanças no desempenho térmico dos diferentes casos evidenciam o desafio de adaptação do
projeto ao seu local de implantação. Não cabe ao presente artigo questionar o projeto-padrão proposto pelo
Ministério da Saúde para as UPAs, mas recomenda-se atenção ao modo de construir nas diversas cidades do
país, regionalizando as construções para atenderem às necessidades climáticas locais. Assim, para adaptar o
projeto-padrão a Florianópolis, sugere-se implantar em terrenos que possibilitem o aproveitamento dos
ventos predominantes (norte, nordeste ou sul); utilizar proteção solar nas aberturas e alterar a tipologia da
cobertura com planos inclinados em todo o telhado e sem aberturas zenitais.
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RESUMO

O desempenho térmico de uma edificação depende das interações entre os sistemas construtivos empregados
em seu invólucro e meio ambiente. O conhecimento das propriedades térmicas dos materiais empregados nos
sistemas de vedações permite estabelecer estratégias projetuais para que o edifício possa responder de forma
eficiente às variações do clima. O presente artigo tem por objetivo avaliar o desempenho térmico de uma
edificação corporativa localizada na cidade de Itajaí, Santa Catarina, por meio de análises em três sistemas
construtivos utilizados no projeto: fachada ventilada, cobertura de telha sanduíche e telhado verde. A
avaliação consiste em analisar a resistência térmica, transmitância térmica, capacidade térmica, atraso
térmico e fator solar por meio do método de cálculo simplificado da NRB15220, verificando se seus
requisitos são atendidos, assim como os requisitos exigidos pela NBR15575. Dentre as duas coberturas
analisadas, verificou-se que o telhado verde atingiu classificação Superior segundo a NBR15575, enquanto
que a cobertura de telha sanduíche se classificou como Intermediária. O resultado mais significativo
encontrado diz respeito à capacidade térmica da fachada ventilada, que atingiu índice 85% superior ao
mínimo exigido pela norma NBR15575, demostrando, assim, o potencial do sistema em retardar a
transferência de calor entre o ambiente externo e o interno.
Palavras-chave: Estudo de caso; Desempenho térmico; NBR15220; NBR15575

ABSTRACT

The thermal performance of a building depends on the interactions between the building systems used in its
envelope and the environment. The knowledge of the thermal properties of the materials used in the fence
systems allows the establishment of design strategies so that the building can respond efficiently to the
climate variations. This paper aims to evaluate the thermal performance of a corporate building located in the
city of Itajaí, Santa Catarina, by means of analyzes in three construction systems used in the project:
ventilated façade, sandwich roofing and green roof. The evaluation consists of analyzing the thermal
resistance, thermal transmittance, thermal capacity, thermal delay and solar factor using the simplified
calculation method of NRB15220, verifying if its requirements are met, as well as the requirements required
by NBR15575. Between the two roofs analyzed, it was verified that the green roof reached a Superior
classification according to NBR15575, while the roofing of the sandwich tile was classified as Intermediate.
The most significant result was the thermal capacity of the ventilated façade, which reached 85% higher than
the minimum required by NBR15575, demonstrating the system's potential of delaying heat transfer between
the external and internal environment.
Keywords: Case study; Thermal performance; NBR15220; NBR15575
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1. INTRODUÇÃO
Projetos sustentáveis podem ser entendidos como aqueles que consideram todo o ciclo de vida de um
edifício, desde a sua concepção, forma de utilização, manutenção, bem como origem e descarte de forma
adequada dos materiais empregados na sua construção. Associada à arquitetura sustentável, tem-se o
conceito do que vem a ser a arquitetura bioclimática. A bioclimatologia busca estudar as condições
climáticas locais com intuito de subsidiar a escolha dos materiais e sistemas construtivos mais apropriados a
à aplicação no invólucro das edificações. Para Corbella e Yannas (2009, grifo nosso) “A Arquitetura
sustentável é a continuidade mais natural da Bioclimática, considerando também a integração do edifício à
totalidade do meio ambiente.”
Paredes e coberturas definem a envoltória de uma edificação e são a forma como o edifício se
comunica com o ambiente externo. O conhecimento das propriedades térmicas dos materiais empregados nos
sistemas de vedações permite estabelecer estratégias projetuais para que o edifício possa responder de forma
eficiente às variações do clima. No Brasil, há duas normas que tratam deste assunto, a NBR15220
Desempenho térmico nas edificações (2005) e a NBR15575 Edificações habitacionais – Desempenho (2013).
A primeira aborda especificamente o desempenho térmico das edificações, bem como faz recomendações
técnico-construtivas por zonas bioclimáticas pré-estabelecidas, enquanto a segunda aborda o desempenho de
forma geral, estabelecendo um patamar mínimo a ser atingido em função da análise dos sistemas de
estrutura, piso, vedação vertical, cobertura e instalação hidrossanitária.
O estudo dos níveis de desempenho térmico do envelope, seja através de normativas, ou por meio de
simulações computacionais, tem por objetivo auxiliar a compreensão do comportamento deste frente às
variações climáticas, assim como servir de suporte para o desenvolvimento de sistemas construtivos que
sejam constituídos por materiais e mecanismos com poder de uniformizar o gradiente de temperatura entre os
ambientes interno e externo, como por exemplo as fachadas ventiladas, os telhados sanduíches e as
coberturas vegetais.
Segundo Muller (2003), a fachada ventilada é um sistema caracterizado pela existência de uma
câmara de ar entre os subsistemas construtivos de vedação interna e revestimento externo. O potencial
isolante deste sistema se dá pelo fluxo de ar ascendente no interior da câmara e pela utilização de manta
isolante térmica junto à vedação interna. A parede interna fica protegida da umidade gerada pela chuva
através do efeito chaminé, que ocorre devido às diferenças de pressão, que renovam o ar e retardam o
aquecimento da parede ligada aos ambientes internos.
Assim como as fachadas, as coberturas também podem ser dotadas de materiais que potencializam seu
poder isolante, como no caso do telhado sanduíche e das coberturas verdes. A composição das telhas
sanduíches se dá por duas chapas de alumínio externas a uma camada de material isolante térmico com
espessura em torno de 5 a 7cm, enquanto que as coberturas verdes são genericamente compostas pelas
camadas de vegetação, solo/substrato, filtro geotêxtil, drenagem (seixo), proteção mecânica, manta
impermeabilizante e contrapiso. Segundo Castelon, et al. (2010) as coberturas vegetais podem ser divididas
em dois tipos básicos: extensivas e intensivas. As do tipo extensivo são formadas por uma camada fina de
substrato, em torno de 10 a 15cm, com plantas rasteiras, como suculentas e gramas. As do tipo intensivo são
aquelas em que a camada de substrato é mais espessa (15 a 120cm). A espessura maior potencializa a
capacidade isolante, permite o cultivo de plantas de porte médio como raízes mais profundas como arbustos
e pequenas árvores.
As coberturas verdes têm sido amplamente estudadas há anos como uma ferramenta capaz de resolver
ou minimizar diversos problemas do ambiente urbano, tais como a gestão do escoamento das águas pluviais,
a atenuação do efeito das ilhas de calor e a melhoria da qualidade do ar. Além disso, destacam-se estudos
investigativos que buscaram esclarecer o potencial do sistema construtivo para melhorar a eficiência
energética dos edifícios através de cálculos matemáticos (PARIZOTTO; LAMBERTS, 2011; CASTELON,
et al. 2010). Alguns pesquisadores também buscaram comparar o desempenho térmico das coberturas
vegetais com outras tipologias de coberturas. Parizotto e Lamberts (2011) demonstraram por meio de um
estudo de caso que os telhados verdes têm capacidade de reduzir o fluxo de calor em cerca de 92-97%, se
comparados com coberturas metálicas convencionais e telhas cerâmicas. Zinzi e Agnoli (2012)
desenvolveram estudos comparativos entre telhados convencionais, “cool roofs”1, coberturas metálicas com
baixa emissividade e telhados verdes, buscando analisar o potencial de cada uma destas técnicas como forma
de mitigar os efeitos da ilhas de calor.
Paralelamente aos estudos relativos às coberturas, também foram desenvolvidas pesquisas a respeito
1

Os “cool roofs” são coberturas que se caracterizam pelo uso de materiais com elevada refletância e emissividade térmica.
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das características térmicas das fachadas ventiladas, porém poucas delas envolvem fachadas cujo
revestimento externo é opaco. Stazi et al. (2011) desenvolveram um estudo comparativo entre duas fachadas
ventiladas opacas, com 6 e 12m de altura de caixa de ar, e constataram que a temperatura do ambiente
interno permaneceu constante em ambos os casos (26º-28º), enquanto que temperatura e velocidade do ar
dentro da câmara com 12m de altura obteve um ligeiro aumento em relação à câmara com 6m. Seferis et al.
(2011) estudaram o comportamento de duas tipologias de fachadas ventiladas tradicionais, sendo que a uma
delas foi adicionada uma manta radiante dentro da câmara de ar. Ambas as fachadas obtiveram resultados
satisfatórios, sendo que a introdução da barreira radiante ajudou a evitar a perda de calor do ambiente interno
e a manter a temperatura da caixa de ar com valores mais baixos.
Neste contexto, este artigo tem por objetivo apresentar um estudo de caso de um edifício corporativo
em que se busca avaliar o desempenho térmico da envoltória segundo o método de cálculo simplificado da
NBR15220. O invólucro objeto de estudo é composto pelos sistemas de fachadas ventiladas nas vedações
verticais, e misto de telha sanduíche e telhado verde no sistema de cobertura. A escolha pela aplicação do
método simplificado justifica-se pela sua disponibilidade e fácil acesso por parte dos projetistas. Segundo
Brito et. al (2012), a importância do método simplificado ocorre pelo fato deste garantir que sistemas
construtivos totalmente inadequados às condições climáticas sejam rapidamente identificados e descartados.

1.1 Caracterização do objeto de estudo
Como pode ser observado na figura 1, o
edifício objeto de estudo difere dos
projetos comumente encontrados no setor
corporativo, onde o uso do vidro nas
fachadas prevalece sobre os demais
materiais. Cerca de 75% da fachada da
edificação é composta por fachada
ventilada. Os locais com pele de vidro
foram protegidos da incidência solar direta
por meio de brises. A cobertura é composta
por telhado verde e telha sanduíche com
sistema de captação e armazenamento da
água das chuvas para irrigar o telhado
verde. O entorno conta com áreas de jardim
e revestimento de seixo rolado que permite
Figura 1 – Vista superior do edifício DC Logistics (Acervo da autora, 2016) a permeabilidade das águas pluviais.
O edifício localiza-se na cidade de Itajaí, Santa Catarina. A cidade fica na foz do rio Itajaí-Açu, a 26o
54’ 48” de latitude e 48o 39’ 53 de longitude. O clima é mesotérmico úmido, de verão quente, com
precipitação regular durante o ano e médias mensais acima de 80mm, havendo abundância entre os meses de
setembro a março. A umidade relativa do ar média é de 84%, e a temperatura média anual é de 20,4 oC, com
médias entre 14 e 16 oC no inverno e 23 e 25 oC no verão (ARAUJO, 2012).

2. OBJETIVO
Avaliar o desempenho térmico da envoltória de uma edificação corporativa aplicando o método de cálculo
simplificado da norma NBR15220 nos sistemas construtivos constituintes da envoltória: fachada ventilada,
cobertura vegetal e telha sanduíche. O objetivo é verificar se o desempenho térmico da envoltória atende aos
requisitos da norma NBR15220 assim como os requisitos referentes às partes 4 e 5 da norma de desempenho
NBR155752.

3. MÉTODO
A estratégia metodológica adotada consistiu em aplicar a NBR15220 e NBR15575 nos sistemas construtivos
da envoltória da edificação, com o propósito de avaliar seu desempenho térmico. A análise foi dividida em
duas etapas, que serão descritas abaixo: levantamento dos sistemas construtivos e aplicação do cálculo
simplificado.

2

NBR 15575 Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e internas; NBR 15575 Parte 5: Requisitos para sistemas de
coberturas;
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3.1 Levantamento dos sistemas construtivos

Nesta etapa foram obtidas informações relativas aos materiais, camadas e espessuras dos sistemas
construtivos empregados na envoltória da edificação através dos desenhos “as built” disponibilizados pelo
escritório de arquitetura responsável pelo projeto. A partir dos desenhos 2D, elaborou-se o detalhamento em
3D dos sistemas constituintes da envoltória com auxílio do programa SketchUp.

3.2 Aplicação do cálculo simplificado

Nesta etapa foram desenvolvidos os cálculos dos parâmetros que definem o desempenho térmico segundo a
NBR15220. Posteriormente, os resultados dos parâmentos calculados foram comparados com os valores
limites das normativas NBR15220 e NBR15575.
Segundo a NBR15220, o desempenho térmico é definido através do cálculo simplificado do seguintes
parâmetros: resistência térmica3 (R), transmitância térmica4 (U), capacidade térmica5 (CT), atraso térmico6
(φ) e fator solar7 (Fso).

3.2.1.Resistência térmica (R)

A resistência térmica é dada pela expressão:
Expressão 1
R = e/
Onde:
e é a espessura do elemento;
 é a condutividade térmica (obtida em tabela da norma).
Devido à presença de uma câmara de ar dentro das vedações, a resistência térmica das coberturas foi
calculada para as situações de verão com fluxo descendente (ganho de calor) e inverno com fluxo ascendente
(perda de calor), enquanto que para a fachada ventilada foi calculada com fluxo horizontal. A expressão
utilizada para o cálculo das resistências térmicas, tanto das coberturas quanto das paredes, varia de acordo
com as condições de ventilação expressas na tabela 1 e o aspecto dos componentes construtivos (homogêneo
e heterogêneo).
Tabela 1 – Condições de ventilação (NBR15220, adaptado pela autora)

Posição da câmara de ar
Vertical (paredes)
Horizontal (coberturas)

Pouco ventilada
S/L<500
S/A<30

Muito ventilada
S/L≥500
S/A≥30

Onde:
S é a área total de abertura de ventilação, em cm2;
L é o comprimento da parede, em m;
A é a área da cobertura.
Para as câmaras sem, ou com pouca ventilação, utiliza-se a mesma expressão para a situação de
inverno e verão:
Expressão 2
Situação de verão e inverno RT = Rse + Rt + Rsi
Onde:
Rse e Rsi são as resistências superficiais externa e interna, respectivamente, obtidas em tabela anexa à norma e
no catalogo do fabricante.
Rt é a resistência térmica de superfície a superfície, onde para o cálculo de componentes com camadas
homogêneas utilizar-se-á a expressão 4 e para componentes heterogêneos utilizar-se-á a expressão 5;
Para câmaras muito ventiladas, utiliza-se diferentes expressões para situações de verão e inverno.
Expressão 2
RT = Rse + Rt + Rsi
Situação de verão
Expressão 3
RT = 2.Rsi + Rt
Situação de inverno
Onde:
Rse e Rsi são as resistências superficiais externa e interna, respectivamente, obtidas em tabela anexa à norma e
no catálogo do fabricante.
Rt (expressão 2) é a resistência térmica de superfície a superfície (homogêneo exp. 4 e heterogêneo exp. 5);
Rt (expressão 3) é a resistência térmica da camada interna do componente construtivo. No caso de
coberturas, é a resistência térmica do componente localizado entre a câmara de ar e o ambiente interno –
forro;
3

Somatório do conjunto de resistências térmicas correspondentes às camadas de um elemento;
Transmissão de calor em unidade de tempo através da área unitária de um element: ela é o inverso da resistência térmica total;
5
Quantidade de calor que um corpo deve trocar para que sua temperatura sofra uma variação unitária;
6 Tempo que transcorre entre os momentos de temperatura máxima do ar no exterior e no interior da edificação, quando se verifica
um fluxo de calor através de um componente construtivo submetido a uma variação da temperatura;
7 Razão entre a quantidade de energia solar que atravessa um componente pela quantidade de radiação solar que nela incide;
4
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Para cálculo da resistência térmica de componentes homogêneos utiliza-se a expressão 4, e para os
heterogêneos a expressão 5.
Expressão 4
Rt = R t1 + R t2 + ..... + Rtn + Rar1 + Rar2 + ..... + Rarn
Componente homogêneo
Onde:
R t1, R t2, …, Rtn são as resistências térmicas das n camadas homogêneas, determinadas pela expressão 1;
Rar1, Rar2, ... , Rarn são as resistências térmicas das n câmaras de ar obtidas em tabela da norma.
Componente heterogêneo

Rt =

Aa + Ab +...+ An
Aa Ab
An

...
Ra Rb
Rn

Expressão 5

Onde:
Ra, Rb, ... , Rn são as resistências térmicas de superfície a superfície para cada seção (a, b, …, n)
Aa, Ab, ..., An são as áreas de cada seção.
A tabelas 2 indica as condições de ventilação e o aspecto dos componentes dos sistemas construtivos
analisados.
Tabela 2 – Condições de ventilação e aspecto dos componentes (Elaborado pela autora, 2016)

Sistema Construtivo
Fachada ventilada
Cobertura verde
Cobertura telha sanduíche

Condições de ventilação
S/L=600cm2/m (muito ventilada)
Câmara sem ventilação
S/A=7400cm2/m2(muito ventilada)

Aspecto dos componentes
Heterogêneos
Homogêneos
Homogêneos

3.2.2 Transmitância térmica (U)

A transmitância térmica é o resultado inverso da resistência térmica total, sendo representada em todos os
sistemas construtivos pela expressão 6.
Expressão 6
U = 1/RT

3.2.3 Capacidade térmica (CT)

Para o cálculo da capacidade térmica total dos sistemas construtivos homogêneos utilizou-se a expressão 7.
Componente homogêneo

CT 

n


i1

 i .Ri .c i .i 

n

 e .c .
i1

i

i

i

Expressão 7

Onde:
i é a condutividade térmica do material da camada ia. ;
Ri é a resistência térmica da camada ia.;
ei é a espessura da camada ia.
ci é o calor específico do material da camada ia.;
i é a densidade de massa aparente do material da camada ia..
Para componentes constituídos de camadas heterogêneas utilizou-se a expressão 8.
Componente heterogêneo

CT 

A a  Ab ... An
Aa
A
A
 b ... n
C T a CTb
C Tn

Expressão 8

Onde:
CTa, CTb, ... , CTn são as capacidades térmicas do componente para cada seção (a, b, …, n), determinadas pela
expressão 7.
Aa, Ab, ..., An são as áreas de cada seção.

3.2.4 Atraso térmico (φ)

Para o cálculo do atraso térmico em componentes homogêneos utilizou-se a expressão 9, e para os
componentes heterogêneos a expressão 10.

Expressão 9
  0,7284. R t .CT
Onde:
 é o atraso térmico;
e é a espessura da placa;
Rt é a resistência térmica de superfície a superfície do componente (homogêneo exp. 4 e heterogêneo exp. 5);
CT é a capacidade térmica do componente (homogêneo exp. 7 e heterogêneo exp. 8);
Expressão 10
  1,382.R t . B1  B2
Onde:
Rt é a resistência térmica de superfície a superfície do componente (homogêneo exp. 4 e heterogêneo exp. 5);
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B1 é dado pela expressão 11;
B2 é dado pela expressão 12.
B
B1  0,226. 0
Rt

Expressão 11

 (..c)ext  
R  R ext 
. R ext  t
B 2  0,205. 
Expressão 12

10 
 Rt

Onde B0 é dado pela expressão 13.
Expressão 13
B0 = CT - CText
Onde:
CT é a capacidade térmica total do componente (homogêneo exp. 7 e heterogêneo exp. 8);
CText é a capacidade térmica da camada externa do componente.
Nota: Nas equações acima, o índice "ext" se refere à última camada do componente, junto à face externa.

3.2.5 Fator solar (Fso)

Para os elementos opacos o fator solar é calculado pela expressão 14.
FSo = 100.U..Rse
Onde:
FSo é o fator solar de elementos opacos em percentagem;
U é a transmitância térmica do componente;
 é a absortância à radiação solar – função da cor, dada em tabela anexa a norma;
Rse é a resistência superficial externa, dada em tabela anexa à norma.

Expressão 14

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A primeira análise concentrou-se na fachada
ventilada, que abrange uma área total de 620m2.
A fachada ventilada é composta pelas camadas de
revestimento externo em laminado de alto
desempenho, por câmara de ar e pela vedação
interna em alvenaria de tijolos com reboco em
ambos os lados, conforme ilustra a figura 2. Vale
ressaltar que a fachada não dispõe de isolante
térmico
em
sua
composição.
Com
S/L=600cm2/m, a fachada é considerada muito
ventilada. A tabela 3 demonstra os dados
referentes às propriedades dos materiais
utilizados para o cálculo, os quais foram retirados
de tabelas anexas à própria NBR15220, e para o
caso do laminado de alto desempenho utilizaramse os dados fornecidos pelo catálogo do
fabricante Formica®.

Figura 2 – Estrutura da fachada ventilada. (Acervo da autora, 2016)

Tabela 3 – Propriedades dos materiais da fachada ventilada e parâmetros calculados

Camadas
TS exterior
Câmara de ar
Reboco
Tijolo cerâmico
Reboco
Resistência térmica
(m2.k/W)
1,04

Propriedades dos materiais
e (m)
ρ Kg/m3
λ W/(m.K)
0,01
1500
0,27
0,14
0,02
2000
1,15
0,1
1600
0,9
0,02
2000
1,15
Parâmetros calculados
Transmitância
Capacidade térmica
térmica (W/m2.k)
(KJ/ m2.k)
0,96
241,37

c Kg/(Kg.K)
2,3
1,00
0,92
1,00
Atraso térmico
(horas)
8h 16min 48s

α
0,74
0,95
-

ε
0,8
-

Fator solar
(%)
2,84

Para a NBR15220 os limites normativos são dados em função da tipologia de parede mais adequada
por zona bioclimática (ZB), enquanto que na NBR15575 os valores limites são dados em função do índice de
absortância (α) da camada voltada para o ambiente externo. Observa-se que, diferentemente da NBR15220, a
NBR15575 não avalia o atraso térmico e o fator solar, porém é mais rígida com relação aos valores limites
de transmitância térmica. Segundo a NBR15220, a cidade de Itajaí encontra-se na ZB3, onde a classificação
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para as paredes é como “leves e refletoras”, ao passo que para a NBR15575 o valor de absortância a ser
utilizado como limite deve ser igual a α>0,6, pois o α do laminado de alto desempenho é α=0,75.
À exceção do atraso térmico, todos os parâmetros calculados estão dentro dos limites normativos de
ambas as normas, sendo o resultado de 241,5KJ/(m2.K) para a capacidade térmica o mais significativo
encontrado. Esse valor demostrou que a capacidade térmica da fachada ventilada tem índice de transmitância
térmica 85% superior ao requisito mínimo exigido pela norma NBR15575, que é de 130KJ/ m2.k. O motivo
pelo qual o atraso térmico não se manteve dentro do padrão normativo é que a NBR15220 determina o uso
de paredes “leves e refletoras” para a ZB3, o que vai contra o sistema construtivo de fachadas ventiladas. O
sistema de fachada ventilada com vedação interna de alvenaria em tijolos consiste em uma parede que se
classifica como “pesada”. Os resultados obtidos podem ser observados de forma sintetizada na tabela 4.
Tabela 4 – Resultados para a fachada ventiladas (NBR15220 e NBR15575, adaptado pela autora)

Resultados
NBR 15220 (ZB 3)
(parede leve refletora)
NBR 15575 (ZB3) (α>0,6)*
Parâmentos calculados para
a fachada ventilada

Transmitância térmica
(W/ m2.k)

Capacidade térmica
(KJ/ m2.k)

Atraso térmico
(horas)

Fator solar
(%)

≤3,6

-

≤4,3

≤4,5

≤2,5

≥130

-

-

0,96

241,5

8h 16min 48s

2,84

* α é a absorbância à radiação solar da superfície externa da parede.

Com intuito de validar os resultados encontrados para os índices calculados, também realizou-se
comparação com estudo similar realizado por Muller (2003). No estudo de Muller, as análises foram
realizadas em uma fachada ventilada com condições de ventilação S/L=1.000 cm2/m, considerada muito
ventilada. A parede é composta por tijolos de 6 furos com dimensões de 10x16x32cm, 1cm de massa de
assentamento e 2cm de reboco apenas no lado interno. O revestimento externo utilizado é porcelanato com
1,5cm espessura, conforme ilustrado na figura 3. Na análise comparativa entre as duas envoltórias tem-se as
seguintes diferenças: 18,5cm de espessura com câmara de ar de 6cm para o estudo de Muller e 29cm com
câmara de ar de 14cm para a o estudo de caso. Outras diversidades entre eles são a camada externa extra de
reboco utilizada no estudo de caso (2cm), e as dimensões do tijolo, 10x14x24cm para o estudo de caso e
10x16x32cm para estudo de Muller.
Comparando-se os dois resultados, é possível
observar que a resistência térmica e a transmitância
possuem diferenças pequenas, apenas 0,08 m2.k/W e
0,28 W/ m2.k, enquanto a capacidade térmica e o
atraso térmico atingiram diferenças maiores,
90,99KJ/ m2.k e 4h 33min 36s. Essa diferença
possivelmente ocorreu em função da camada extra
de reboco e da variação das dimensões dos tijolos,
tendo em vista que as câmaras de ar não possuem
largura com diferença significativa que possa gerar
Figura 3 - Imagem ilustrativa da fachada ventilada analisada por
influência no cálculo. Observar tabela 5.
Muller. (MULLER, 2003)
Tabela 5 - Comparativo do resultado do estudo de caso com o estudo de Muller (Elaborado pela autora e Muller, 2003)

Resultados
Estudo de caso
Muller, 2003

Comparativo do resultado do estudo de caso com o estudo de Muller
Resistência
Transmitância
Capacidade
Atraso térmico
térmica
térmica
térmica
(horas)
(m2.k/W)
(W/ m2.k)
(KJ/ m2.k)
0,56
1,77
241,37
8h 16min 48s
0,48
2,05
150,38
3h 25min 12s

Fator solar
(%)
2,84
-

A segunda análise abrangeu os dois tipos de coberturas: telhado verde e telha sanduíche. A cobertura
vegetal encontra-se em um nível abaixo da cobertura de telha sanduíche, porém, por estar localizada
adjacente à face norte do edifício, não sofre prejuízos com períodos prolongados de sombreamento ao longo
do ano. A telha sanduíche cobre uma área total de 470m2 e é formada por duas chapas de alumínio externas a
uma camada de 5cm de espessura de poliestireno expandido, estrutura metálica para suporte da cobertura e
forro de poliestireno, como mostra a figura 4.
O telhado verde cobre uma área de 87m2 e está localizado em cima da salas da diretoria e reuniões. É
composto por uma camada de substrato com 5cm de espessura apoiada sobre uma laje treliçada comum e
forro de poliestireno, como mostra a figura 5. A vegetação é do tipo extensiva com boldo brasileiro cultivado
e não suporta tráfego contínuo de pessoas.
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Figura 4 – Cobertura de telha sanduíche.
(Acervo da autora, 2016)

Figura 5 – Telhado verde. (Acervo da autora, 2016)

Para efeito de cálculo, foi desconsiderada a vegetação no telhado verde, por ser uma camada dinâmica
e com variáveis não definidas pela norma, mas que influenciam no desempenho. Segundo Parizotto e
Lamberts (2011), a vegetação possui variáveis como o Índice de Área Foliar (IAF) e a evapotranspiração,
que causam grande influência no desempenho térmico das coberturas vegetais. O IAF envolve as
características geométricas das folhas, influenciando diretamente no sombreamento, temperatura e umidade
das camadas do substrato e drenagem. O ar estacionário dentro da camada de vegetação minimiza a
transferência de calor por advecção e impede o aquecimento pela entrada de ventos quentes. O estudo ainda
afirma que parte da radiação solar incidente é refletida e parte é dissipada, sendo a evapotranspiração
responsável por cerca de 58% da dissipação.
As propriedades do materiais e os parâmetros calculados paras ambas as coberturas estão apresentados
na tabela 6 e7.
Tabela 6 - Propriedades dos materiais da cobertura de telha sanduíche e parâmetros calculados

Camada
Alumínio
Poliestireno
Câmara de ar
Poliestireno
Situação
Verão
Inverno

Propriedades dos materiais para telha sanduíche
ρ Kg/m3
λ W/(m.K)
c
Kg/(Kg.K)
2700
230
0,88
0,12
35
0,04
1,42
0,35
0,03
35
0,04
1,42
Parâmetros calculados da telha sanduíche
Resistência
Transmitância
Capacidade
térmica
térmica
térmica
(m2.k/W)
(W/ m2.k)
(KJ/ m2.k)
2,82
0,35
3,97
0,95
1,05
e (m)

α

ε

0,05
-

0,05
-

Atraso
térmico
(horas)
2h 4min 48s
-

Fator
solar
%
0,24

Tabela 7 – Propriedades dos materiais do telhado verde e parâmetros calculados

Camada
Substrato
Concreto
Poliestireno
Câmara de ar
Poliestireno
Situação
Verão
Inverno

Propriedades dos materiais para cobertura verde
ρ Kg/m3
λ W/(m.K)
c
Kg/(Kg.K)
0,05
2000
1,58
1,55
0,03
2400
1,75
1,00
0,12
35
0,04
1,42
0,35
0,03
35
0,04
1,42
Parâmetros calculados para cobertura verde
Resistência
Transmitância
Capacidade
térmica
térmica
térmica
(m2.k/W)
(W/ m2.k)
(KJ/ m2.k)
1,33
0,75
357,03
1,05
0,51
e (m)

α

ε

0,25
-

0,95
-

Atraso
térmico
(horas)
9h 48min
-

Fator
solar
%
0,75

Segundo a NBR15220, para a ZB 3 as coberturas devem ser “leves e isoladas”, enquanto a NBR
15775, classifica os sistemas de coberturas em três níveis, de acordo com o índice de absortância e
transmitância térmica. A cobertura verde possui α≤0,6 e U≤1,0, o que as classifica com nível de desempenho
Superior, enquanto que a telha sanduiche atingiu α≤0,6 e U≤1,5, sendo classificada como de desempenho
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Intermediário. Observar tabela 8.
Tabela 8 – Classificação do desempenho (NBR15575, adaptado pela autora)

Mínimo (M)
α ≤ 0,6
α > 0,6
U≤ 2,3

U≤ 1,5

Nível de desempenho ZB3
Intermediário (I)
Superior (S)
α ≤ 0,6
α > 0,6
α ≤ 0,6
α > 0,6
U≤ 1,5

U≤ 1,0

U≤ 1,0

U≤ 0,5

Parâmetros calculados
Cobertura verde
Telha sanduíche
0,25
0,05
0,75 (verão)
1,35 (verão)
0,51 (inverno)
1,05 (inverno)

Ambas as coberturas apresentaram os valores de transmitância térmica e fator solar dentro dos padrões
estabelecidos pela NBR15220. Apenas o atraso térmico da cobertura verde não atingiu resultado condizente
com os parâmetros da norma, que visa trazer recomendações técnico-construtivas por zona bioclimática.
Deste modo, a indicação do uso de coberturas “leves e soltas” para a ZB3 não proíbe o uso de outras
soluções construtivas, apenas indica que esta seria a mais adequada. A tabela 9 resume o resultados obtidos
através dos cálculos, e os limites normativos da NBR15220.
Tabela 9 – Tabela comparativa dos parâmetros calculados com NBR15220 (NBR15220, adaptado pela autora)

Critérios Requisitos
NBR15220 (ZB3)
Coberturas leves e isoladas
Parâmetros calculados para
a telha sanduíche
Parâmetros calculados para
o telhado verde

Transmitância térmica
W/ m2.k
≤2,0

Capacidade térmica
KJ/ m2.k
-

Atraso térmico
(horas)
≤3,3

Fator solar
(%)
≤6,5

Resultados
0,35

3,97

2h 4min 48s

0,24

0,75

357,03

9h 48min

0,75

Comparando os resultados relativos ao desempenho das duas coberturas, é possível verificar que,
segundo a NBR15220, o mais indicado seria o uso da telha sanduíche (coberturas leves e soltas), enquanto
que segundo a NBR15575 o mais indicado seria o uso da cobertura verde (classificação Superior). A
possibilidade de aplicação de ambas as coberturas deve-se às especificidades relativas ao desempenho
térmico de cada sistema construtivo: maior inércia térmica, no caso do telhado verde, e maior refletância à
radiação solar, no caso da telha sanduíche.
O conceito de inércia térmica está relacionado com a capacidade térmica da estrutura, que por sua vez
está ligada ao atraso térmico. Quanto à capacidade térmica para os sistemas de coberturas, ambas as normas
não trazem critérios mínimos ou máximos a serem respeitados, porém, em relação ao atraso térmico, alguns
valores são estipulados. O atraso térmico depende da capacidade térmica do componente construtivo e da
ordem em que as camadas estão dispostas. Os valores de atraso térmico obtidos no estudo de caso foram de
9h 48min horas para o telhado verde e 2h 4min 48s para a cobertura sanduíche, comprovando o potencial da
cobertura vegetal no retardo na transferência de calor entre o ambiente externo e interno, pois quanto maior a
inércia térmica de um material, menor será a variação de temperatura.
No estudo realizado por Parizotto e Lamberts (2011), em que foram utilizados instrumentos de
medição, o resultado encontrado para o atraso térmico da cobertura vegetal foi próximo ao do estudo de caso,
10h 15min, porém para a cobertura metálica, o atraso térmico foi de 6h e 05min. Supostamente, esta
diferença de aproximadamente 4 horas a mais de atraso térmico na cobertura metálica ocorreu em função da
barreira radiante, manta de alta refletância, entre a telha e a câmara de ar da cobertura utilizada no estudo
comparativo.
De acordo com Michels (2007), as barreiras radiantes são utilizadas para reduzir a transferência de
calor por radiação entre as telhas e o forro (ou laje) da edificação. Todos os corpos emitem ou recebem
radiação térmica em função da sua temperatura. A quantidade de energia emitida depende da temperatura e
da emissividade de sua superfície. O desempenho de uma barreira radiante está associado a algumas
propriedades, chamadas de emissividade e refletividade. Quanto maior o poder de reflexão da radiação e
menor o poder emissivo de um material, consequentemente melhor será a barreira radiante. O alumínio é o
material comumente utilizado nas mantas térmicas reflexivas devido a sua baixa emissividade, em torno de
0,05, e alta refletância, aproximadamente 0,9.
No estudo em questão, a refletância dos materiais também pode ser medida por meio do fator solar.
Pelos índices obtidos, 0,24 para a telha sanduíche e 0,75 para o telhado verde, é possível concluir que a telha
sanduíche refletirá 3 vezes mais a radiação solar incidente que o telhado verde, o que confirma seu potencial
de refletir a incidência solar direta e também a caracteriza como um bom isolante térmico.
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5. CONCLUSÕES
As análises simplificadas do desempenho térmico demostraram resultados satisfatórios quanto aos sistemas
construtivos empregados nas vedações verticais e horizontais. Na análise da fachada ventilada o resultado
mais significativo foi o da capacidade térmica, que apresentou índice 85% superior que o mínimo exigido
pela norma NBR 15575, confirmando o potencial do sistema construtivo em retardar a transferência de calor.
O fluxo de ar ascendente no interior da câmara da fachada ventilada tende a deixar a parte superior da
edificação mais aquecida. Por este motivo, em edifícios de grande gabarito faz-se necessário utilizar
interrupções ao longo da altura da câmara de ar, como forma de evitar o fluxo contínuo de ventilação.
Quanto às coberturas utilizadas no projeto, é possível afirmar que as duas possuem desempenho
térmico que superam as exigências normativas da zona bioclimática correspondente. A aprovação pelo
método simplificado de duas tipologias para cobertura amplia o leque de opções construtivas para os
projetistas, podendo-se optar por uma ou tantas quantas se achar necessário. Para o estudo em questão, o
projetista detinha três opções para cobrimento do edifício. A primeira seria optar pelo uso da telha sanduíche,
seguindo as recomendações técnico-construtivas da NBR15220, que aconselha a utilização de coberturas
“leves e soltas” para a ZB3; a segunda, optar pelo por um sistema construtivo mais consistente, como a
cobertura vegetal, tendo em vista que a massa térmica deste sistema retarda a passagem do calor entre o meio
interno e externo, proporcionando temperaturas internas com menor amplitude durante o dia e,
consequentemente, a redução o uso de condicionadores de ar; e, por fim, a que foi executada: mesclar os dois
sistemas construtivos.
Este estudo teve por objetivo demonstrar a gama de opções que estão ao alcance dos projetistas ainda
em fase de projeto. A avaliação, realizada em um projeto concluído, demonstrou que análises simplificadas
como esta, além de produzirem bons resultados, estão ao alcance de todos os projetistas que tenham especial
preocupação com o desempenho térmico das edificações. Deste modo, quando realizada ainda em fase de
projeto, a utilização do método garante a consecução dos objetivos considerados primordiais ou mais
apropriados para o empreendimento. Por fim, este estudo objetivou demonstrar a relevância de análises
simplificadas como ferramenta para soluções construtivas diferenciadas, visando descartar as que se mostrem
inadequadas, e escolhendo-se as mais compatíveis com a finalidade do edifício e as características
bioclimáticas locais.
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RESUMO

A problemática referente às questões termoenergéticas atinge a construção civil em seus aspectos
econômicos e ambientais. As edificações são parte considerável na equação produção-consumo de energia,
principalmente as mais antigas, pois elas são em maior quantidade e tendem a ter sistemas defasados e quase
sempre menos eficientes. Para este estudo, buscou-se um edifício existente e representativo historicamente
no contexto da cidade de Brasília. O objetivo do trabalho é avaliar o desempenho termoenergético do edifício
e estudar possibilidades de intervenção arquitetônica, visando avaliar os impactos energéticos no fator mais
impactante da equação produção-consumo de energia. O método utilizado baseou-se na simulação
computacional, no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética da Edificações
Comerciais, de Serviços e Públicas - RTQ-C, na Norma Brasileira NBR-15.220 e no conceito de conforto
adaptativo. Esta metodologia avalia tanto do estado atual da edificação quanto os cenários com propostas de
intervenção. Os resultados mostram que, mesmo que mais de 80% da carga térmica solar atribuída ao
edifício esteja concentrada na cobertura, uma simples troca de material nessa superfície gera um incremento
de 15 pontos percentuais nas oras ocupadas em conforto. Isto mostra a complexidade de sistemas e fatores a
serem considerados ao se conceber uma nova edificação ou reabilitar uma existente. O trabalho desenvolvido
mostrou que o aumento do número de horas em conforto através de soluções passivas, exclusivamente,
podem nem sempre atender às normas atuais, mas melhoram significativamente o grau de conforto do
usuário.
Palavras-chave: Design Builder, Etiquetagem, Conforto Adaptativo, Retrofit, Universidade de Brasília.

ABSTRACT

The problem related to thermos-energetic issues reaches civil construction in its economic and environmental
aspects. The buildings are a considerable part of the energy production-consumption equation, especially the
older ones, because they are in larger quantity and tend to have lagged systems, therefore, less efficient than
most recent buildings. For this study, was searched an existing building that has historical value in the city of
Brasilia. The purpose of this study is to evaluate the thermoenergetic performance of the building and to
study possibilities of architectural intervention, in order to evaluate the energy impacts in the most impacting
element of the buildings energy production-consumption equation. The method used was based on the
Technical Quality Regulation for the Energy Efficiency Level of Commercial, Services and Public Buildings
- RTQ-C, in the Brazilian Standard NBR-15220 and the concept of adaptive comfort. This methodology
evaluates both original and intervention proposals of buildings. The results show that, even if more than 80%
of the solar thermal load attributed to the building is concentrated in the roof, a simple material exchange on
this surface generates an increment of 15 percentage points in the hours occupied in comfort. This shows the
systems complexity and factors to consider when designing a new building or rehabilitating an existing one.
This work shows that increasing the number of hours occupied in comfort only through passive solutions
may not always meet current standards, but it significantly improve the user comfort.
Keywords: Design Builder, Labeling, Adaptive Comfort, Retrofit, Brasília University.
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1. INTRODUÇÃO
Falar em sustentabilidade significa, entre outros conceitos, atender às demandas de desenvolvimento do
presente sem penalizar as gerações futuras no quesito manutenção dos recursos naturais (LAMBERTS,
DUTRA e PEREIRA, 2013). Ainda segundo esses mesmos autores, é essencial associar a esse tema o
conceito de eficiência energética pois isso significa atingir um mesmo resultado com menor custo energético.
Pode-se com esses dois conceitos interligados expandir a sustentabilidade em várias vertentes:
sustentabilidade econômica, ambiental e social (REZENDE, et al., 2012). A vertente econômica quando se
pensa no custo que a extinção de um determinado recurso atualmente explorado pode acarretar, a ambiental
quando se busca o maior aproveitamento dos recursos para atingir os níveis de desenvolvimentos almejados
e manter o ecossistema com o mínimo de intervenção e a social ao se pensar no bem-estar dos cidadãos.
No âmbito legal, vale salientar que desde quatro de junho de 2014, com a Instrução Normativa 02 do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG -, toda edificação pública federal a ser construída
ou reformada, exceto obras com menos de 500m² ou cujo valor seja inferior ao equivalente do Custo Unitário
Básico – CUB - aplicado a uma construção de 500m², devem possuir a etiqueta A do PBE-Edifica. Essa
normativa reflete a nova e crescente preocupação com a sustentabilidade e com a eficiência energética
sobretudo dos edifícios públicos.
Um aspecto essencial para atingir um bom nível de eficiência é a boa qualidade da arquitetura
proposta. O projeto que possui diretrizes de sustentabilidade desde sua concepção tem mais chance de se
tornar um edifício eficiente. Entretanto, a preocupação com a sustentabilidade e com a eficiência são
recentes. Conclui-se com isso que existem muitos edifícios que não adotaram tais diretrizes, o que aumenta
as chances de os mesmos não serem sustentáveis nos moldes atuais.
A matriz energética brasileira é maciçamente dependente da geração a partir das hidrelétricas. A
eletricidade total ofertada em 2015 foi de 615,9TWh. Desses, 394,2TWh foram provenientes de hidrelétricas,
o que equivale a 64% do total gerado (MME, 2016). Portanto quando se fala em economia de energia no
Brasil, busca-se a economia tanto da energia em si quanto da água, que é o recurso natural mais utilizado
para a produção da mesma.
Com tantas edificações possivelmente ineficientes existentes, não se pode ater apenas pela busca de
métodos de projeto e construção de novas edificações eficientes. A revitalização é fator essencial para buscar
a eficiência energética das cidades, uma vez que hoje o uso público, que já é legalmente obrigado a ser
eficiente, é responsável por apenas 8% do consumo de toda energia elétrica nacional (LAMBERTS, DUTRA
e PEREIRA, 2013). Entretanto os usos residencial e comercial (responsáveis por, respectivamente, 23,3% e
15,4% do consumo energético nacional) deverão ser, em um futuro próximo, obrigados a seguirem
normativas de eficiência nos moldes do uso público.
Para comprovar a referida economia existem diversas formas de se avaliar uma edificação existente:
vistorias técnicas; avaliações de pós ocupação; simulação computacional; dentre outras. Neste sentido, este
estudo foca no uso de simulação computacional que, segundo Hensen e Lamberts (2011), é extremamente
poderosa para avaliar possíveis alterações arquitetônicas individualmente bem como subsidiar a criação de
políticas públicas no âmbito da promoção de edificações mais eficientes.
Sabe-se, entretanto, que nem sempre apenas soluções passivas são suficientes para garantir o conforto
interno dos usuários (MAHDAVI e ALEKSANDROWICZ, 2015). Não obstante, as soluções passivas são
fundamentais para que o conforto seja atingido com o mínimo de gasto energético por parte dos sistemas
artificiais.

2. OBJETIVO
Analisar o desempenho termoenergético do estado original do prédio da Faculdade de Educação FE1 bem
como o de 5 possíveis cenários de alterações de materiais elaborados considerando os aspectos patrimoniais.

3. MÉTODO
O método do estudo apoia-se na simulação computacional como método de análise. Para isto, foi utilizada a
plataforma Design Builder (versão 2.2), que utiliza o algoritmo de simulação EnergyPlus (versão 4.0)
desenvolvido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos.
De acordo com a Instrução Normativa 02 de 2014 do MPOG, todas as obras que possuam recursos
públicos equivalentes ou superiores ao CUB de uma obra de 500m² ou que tenham área de intervenção de
500m² ou mais devem possuir a etiqueta “A” do PBE-Edifica.
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Portanto, a estratégia de intervenção de uma edificação institucional, que possui Ato da Reitoria que a
situa no sítio histórico do Campus Darcy Ribeiro que por sua vez está inserido no contexto de Brasília,
patrimônio arquitetônico e urbanístico nacional, exige que se concilie a obtenção da etiquete A do PBEEdifica com manutenção de suas características arquitetônicas originais. Para essa conciliação, foram
avaliadas principalmente alterações de materiais para a cobertura e alterações de tipos de vidro.
A metodologia do presente trabalho se baseou em alguns aspectos do RTQ-C, por sua obrigatoriedade
legal em edifícios públicos, na NBR 15220/2003 para o cálculo das transmitâncias dos materiais e na teoria
de Aluciems (1981) sobre o conceito de conforto adaptativo. A essas referências soma-se a aplicação de
diferentes materiais no modelo real para a simulação, resultando na análise da influência da troca de
materiais na etiquetagem da edificação, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Diagrama de construção da metodologia

A avaliação do desempenho termoenergético realizada na FE 1 foi baseada na metodologia proposta
no RTQ-C, que foi instituída pela Portaria nº 372 de 17 de setembro de 2010 do Inmetro.
O RTQ-C especifica uma escala de eficiência semelhante ao já utilizado pelo Inmetro na etiqueta do
PBE. Essa escala é aplicada em três sistemas individualmente (envoltória, iluminação e condicionamento de
ar) e, após a análise desses, é calculada a etiqueta geral do projeto ou do edifício. A partir da análise e da
nota obtida em cada sistema, é possível a emissão de uma Etiqueta Nacional de Conservação de Energia –
ENCE - geral (ENCE=30% envoltória+30%sistema de iluminação+40% condicionamento de ar) e parcial
para cada sistema.
A etiquetagem de eficiência energética proposta pelo RTQ-C pode ser realizada a partir de duas
metodologias: prescritiva; ou por simulação. O método prescritivo é baseado na análise de um número
limitado de casos através de regressão e não é aplicável em ambientes que sejam ventilados naturalmente
(RTQ-C, 2014). Já o método de simulação, para ser válido, utiliza dados climáticos (temperatura, umidade,
direção e velocidade do vento e radiação solar) da zona bioclimática em estudo que sejam aprovados pelo
laboratório de referência. Além dos dados bioclimáticos, o software também deve ser validado pela
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - ASHRAE - Standard 140
(RTQ-C, 2014). Tal nível de exigência proporciona um resultado confiável e que considera mais variáveis do
que o método prescritivo.
Ademais, para complementação do RTQ-C, utilizou-se a abordagem de conforto adaptativo. Segundo
Pereira (2010), o conforto adaptativo se baseia em resultados de medições de condições ambientais e
conjectura seus efeitos na sensação de conforto térmico dos indivíduos. Portanto, através de equações de
temperatura neutra como a de Aluciems (1981), considera-se o indivíduo como agente térmico do ambiente e
desenvolve-se índices adaptativos que pretendem mimetizar as condições reais do espaço construído.
Com isso, para o presente estudo, faz-se necessário utilizar o método de simulação para a sua análise
completa, visto que, o edifício da FE 1 (bem como a maioria das edificações existentes) foi pensado para
funcionar apenas a partir da ventilação natural para seu condicionamento térmico e considera a troca de calor
entre o meio e o usuário.

3.1. A Faculdade de Educação - FE1
O edifício de estudo faz parte do primeiro conjunto de edificações do campus da Universidade de Brasília –
FE 1, FE 3 e FE 5. A FE 1 foi projetada por Alcides Áquila da Rocha Miranda, José Manoel Kluft Lopes da
Silva e Luís Humberto Miranda Pereira em 1961, construída em 1962 e possui aproximadamente 2.666m² de
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área construída (SCHLEE, GARCIA, et al., 2014). O edifício possui uma projeção de, aproximadamente,
80m de comprimento por 40m de largura e 5m de altura. Possui um pátio, no centro do edifício, de 8m de
largura por 8m de comprimento com pérgulas e uma varanda que circunda todo o prédio de
aproximadamente, 6m de largura. Sua implantação segue a orientação Norte-Sul paralela ao seu eixo
longitudinal (inclinada levemente – 35° - a Oeste) como mostra a Figura 2.
(B)

(A)

Figura 2 - FE 1 - (A) Vista e (B) planta baixa.

As fachadas Norte e Sul são cegas e revestidas por azulejos desenhados pelo projetista Luís Humberto
Miranda Pereira. As fachadas Leste e Oeste são totalmente envidraçadas e protegidas por um conjunto de
brise-soleil verticais móveis que possibilitam o fechamento completo da radiação solar. A cobertura possui
duas tipologias: sobre a varanda, uma laje de concreto armado com, aproximadamente, 7cm de espessura que
recebeu uma manta asfáltica de impermeabilização; e, sobre o restante do edifício, uma telha de zinco em
duas águas com um entreforro de, aproximadamente, 50cm e placas de gesso internamente.
O edifício se desenvolve em apenas um pavimento. As áreas de permanência se localizam, em sua
maior parte, nas fachadas Leste e Oeste. Na porção central do edifício estão situados um auditório e algumas
das salas administrativas. Os acessos se dão pelas fachadas Norte e Sul.

3.2. Construção dos modelos virtuais - Design Builder
Para a simulação da edificação em questão foi escolhido o software Design Builder por utilizar o algoritmo
de cálculo EnergyPlus e aceito segundo os protocolos da ASHRAE.
Inicialmente são inseridas informações referentes à ficha de identificação do modelo. Logo após
identificá-lo, são inseridos os dados bioclimáticos, parâmetros de ocupação, de uso de equipamentos e de
sistema de iluminação de acordo com o uso real da edificação, como listados abaixo:
- Arquivo climático: BRASILIA (CIV/MIL) ano de 2002.
- Categoria: universidade educacional.
- Meses de ocupação: março a junho e de agosto a novembro.
- Horas de ocupação: segunda-feira a sexta-feira das 8 as 21 horas e sábado das 8 ao meio
dia.
- Tipo de atividade: sala de aula, circulação e banheiro.
- Densidade de ocupação: 0,2 pessoas por metro quadrado.
- Fator clo: 0,5 para o verão e 1,0 para o inverno.
- Atividade (metabolismo): parado ou andando.
- Taxa de renovação de ar: 5 litros por segundo por pessoa.
- Uso de equipamentos: 5 Watts por metro quadrado.
- Sistemas de iluminação: foram levantadas as luminárias existentes e aplicadas o valor de Watts para
cada ambiente.
No caso em questão, foram desabilitados os sistemas de resfriamento, aquecimento, aquecimento de água e
ventilação mecânica pela inexistência dos mesmos no edifício real.
Em um segundo momento, foi realizado o processo de modelagem do edifício. Utilizando Building
Block para criação da envoltória do edifício e Component Block para a criação dos elementos de proteção
solar como a cobertura e o piso do avarandado, os brises verticais recuados da fachada e os horizontais do
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pátio. Com a geometria modelada, são aplicados os usos previamente configurados a cada zona criada
(circulação, sanitários e salas) conforme apresenta a Figura 3.

(B)

(A)

Figura 3 - Modelo Virtual da FE 1- (A) vista do sítio e (B) vista do bloco.

Após a modelagem de todos os elementos, inicia-se o processo de configuração dos materiais de cada
elemento. Visando minimizar tarefas repetidas e, consequentemente, possíveis erros de input, os materiais
foram configurados na hierarquia da construção (no modelo indicado por "Faculdade de Educação 1"). Dessa
forma, as tipologias configuradas de paredes externas e internas, coberturas inclinadas e horizontais, pisos
internos e externos e tipo de vidro são aplicadas a todas as entidades nas hierarquias subsequentes conforme
sintetizado na Tabela 1. Uma vez que o edifício possui uma linguagem homogênea no que tange a materiais,
os ajustes foram mínimos.
Tabela 1 - Resumo de materiais do Modelo Real
Material

Divisória interna em madeira

Laje inclinada em concreto impermeabilizado
do avarandado

Parede de alvenaria 40cm

Piso com acabamento em mármore
Cobertura com telha de zinco das áreas de
permanência

Camadas
(externa para interna)
MDF (25mm)
Ar (100mm)
MDF (25mm)
Capa em alumínio (2mm)
Manta asfáltica (5mm)
Cimento (25mm)
Concreto armado (60mm)
Cerâmica (20mm)
Cimento (20mm)
Bloco cerâmico (150mm)
Ar (150mm)
Bloco cerâmico (150mm)
Cimento (20mm)
Pintura (1mm)
Mármore (30mm)
Cimento (50mm)
Concreto armado (100mm)
Zinco (2,5mm)
Ar (500mm)
Placa de gesso (20mm)

C
[KJ/m²K]

U
[W/m²K]

R
[m²K/W]

α

25,500

1,304

0,767

0,60

95,000

4,427

0,226

0,30

155,376

1,291

0,775

0,40

244,440

2,748

0,364

0,58

18,000

2,222

0,450

0,30

Após a modelagem do modelo real, foi feita a dos modelos de referência (A, B, C e D) conforme
indica o regulamento. Seguem relacionadas na Tabela 2 as principais características (densidade de carga
interna – DCI -, densidade de potência instalada – DPI -, percentual de área de abertura na fachada total –
PAFt -, ângulos vertical e horizontal de sombreamento – AVS e AHS -, fator solar do vidro – FS -,
transmitância da cobertura e parede – Ucob e Upar – e absortância à radiação solar da cobertura e parede – αcob
e αpar) dos modelos de referência.
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Tabela 2 - Resumo das características dos modelos de referência
Característica

Modelo de Referência
A

Modelo de Referência
B

Modelo de Referência
C

Modelo de Referência
D

Igual ao modelo real

Igual ao modelo real

Igual ao modelo real

Igual ao modelo real

10,7
Igual ao modelo real
(COP=3,23)

12,3
Igual ao modelo real
(COP=3,02)

13,9
Igual ao modelo real
(COP=2,81)

15,5
Igual ao modelo real
(COP=2,60)

15
0°
0,87
2
0,3
3,7
0,4

24
0°
0,87
2
0,3
3,7
0,4

34
0°
0,87
2
0,3
3,7
0,4

44
0°
0,87
2
0,3
3,7
0,4

Geometria; Orientação;
Padrão de uso; e DCI
DPI [W/m²]
Sistema de
Condicionamento de ar
Envoltória
PAFt [%]
AVS e AHS
FS
Ucob [Wm²k]
αcob
Upar [Wm²k]
αpar

Após realizar todos os procedimentos indicados pela norma, foram feitos diversos estudos acerca de
possíveis modificações na edificação considerando sempre o fato de essa estar em um sítio histórico, o que
implica em propostas de reabilitação da edificação sem alterar suas características arquitetônicas originais.
A Cobertura foi escolhida como elemento a ser modificado uma vez que essa recebe mais de 80% da
carga térmica solar total da edificação segundo estudo de insolação realizado no software Autodesk Formit.
A composição e os dados de capacidade, transmitância e resistência térmicas (C, U e R
respectivamente) dos cenários citados utilizados nos modelos simulados seguem apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Resumo de materiais dos modelos alternativos
Material

Cenário 01 - telha sanduíche

Cenário 02 - Inserção de camada de lã de vidro
no entreforro existente

Cenário 03 - telha sanduíche e lã de vidro no
entreforro

Cenário 04 - Inserção de camada de lã de vidro
no entreforro existente e troca dos vidros
existentes por vidros duplos

Cenário 05 - Inserção de camada de lã de vidro
no entreforro existente e modificação do brise

Camadas
(externa para interna)
Aço galvanizado (0,5mm)
Poliuretano (30mm)
Aço galvanizado (0,5mm)
Ar (500mm)
Placa de gesso (20mm)
Zinco (2,5mm)
Ar (400mm)
Lã de vidro (100mm)
Placa de gesso (20mm)
Aço galvanizado (0,5mm)
Poliuretano (30mm)
Aço galvanizado (0,5mm)
Ar (400mm)
Lã de vidro (100mm)
Placa de gesso (20mm)
Zinco (2,5mm)
Ar (500mm)
Lã de vidro (30mm)
Placa de gesso (20mm)
Vidro low-E(3mm)
Ar (13mm)
Vidro (3mm)
Zinco (2,5mm)
Ar (500mm)
Lã de vidro (30mm)
Placa de gesso (20mm)

C
[KJ/m²K]

U
[W/m²K]

R
[m²K/W]

α

18,000

0,657

1,522

0,3

20,016

0,339

2,949

0,3

2,787

0,253

3,952

0,3

20,016

0,339

2,949

0,3

1,786

0,559

0,339

2,949

20,016

0,3

Os cenários propostos foram:
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Cenário 01 - Alteração da cobertura de telha de zinco para telha sanduíche (composta de uma camada
de telha de aço galvanizado, poliuretano e outra camada de aço galvanizado);
Cenário 02 - Inserção de camada de lã de vidro no entreforro da cobertura existente;
Cenário 03 - Alteração da cobertura de telha de zinco para telha sanduíche e inserção de camada de lã
de vidro no entreforro;
Cenário 04 - Inserção de camada de lã de vidro no entreforro da cobertura existente e troca dos vidros
existentes por vidros duplos com revestimento baixo-emissivo (Low-E);
Cenário 05 - Inserção de camada de lã de vidro no entreforro da cobertura existente e modificação do
brise móvel existente para brise fixo com a melhor angulação de proteção para as fachadas (mantendo todas
as outras características originais).

4. RESULTADOS
Inicialmente foram tabulados e tratados os dados obtidos nos modelos real e de referência do Design Builder
em planilhas do Excel a fim de se obter de modo mais claro informações sobre a situação atual da edificação.
Os modelos alternativos variaram as características conforme apresentado na Tabela 4:
Tabela 4 - Síntese das características dos modelos alternativos comparadas com o modelo real
Característica

Modelo Real

Geometria

80x40x4,6m

Orientação

55°

Padrão de uso

Salas de aula

DCI [W/m²]

5

DPI [W/m²]

10,7

Envoltória
PAFt [%]
AVS
AHS
FS
Ucob [Wm²k]
αcob
Upar [Wm²k]
αpar

86,17
61°
47°
0,87
2,22
0,3
1,29
0,4

Cenário 01

Cenário 02

Cenário 03

Cenário 04

Cenário 05

Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real

Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real

Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real

Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real

Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real
Igual ao
modelo real

86,17
61°
47°
0,87
0.657
0,3
1,29
0,4

86,17
61°
47°
0,87
0,339
0,3
1,29
0,4

86,17
61°
47°
0,87
0,253
0,3
1,29
0,4

86,17
61°
47°
0,59
0,339
0,3
1,29
0,4

86,17
90°
47°
0,87
0,339
0,3
1,29
0,4

A partir da relação dos valores de consumo energético entre o modelo real e os de referência (Figura
4) e das horas em conforto da edificação, pode-se obter a etiqueta da edificação pelo equivalente numérico de
ventilação (EqNumV) apresentado na Figura 5. A etiqueta da edificação demonstra que apesar da FE1
possuir um consumo de energia bom nos itens equipamentos eletrônicos em geral e iluminação artificial,
entretanto, para o item conforto térmico, fica abaixo do estipulado pela normativa vigente gerando uma
etiqueta final "B".
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GRÁFICO COMPARATIVO DE CONSUMO ENERGÉTICO PARA CONDICIONAMENTO DE AR
MODELO REAL
[KW]

MODELO DE REFERÊNCIA A
[KW]

MODELO DE REFERÊNCIA B
[KW]

MODELO DE REFERÊNCIA C
[KW]

MODELO DE REFERÊNCIA D
[KW]

34050,76

31654,74

35134,51

39126,50

43916,08

MODELO REAL

MODELO DE REFERÊNCIA A

MODELO DE REFERÊNCIA B

MODELO DE REFERÊNCIA C

MODELO DE REFERÊNCIA D

Figura 4 – Comparação de consumo energético entre modelo real e modelos de referência

Figura 5 - Etiqueta a partir do EqNumV

O partido arquitetônico do projeto em questão, que faz parte do repertório clássico da arquitetura
brasileira, o avarandado, gerou diversos benefícios para o desempenho termoenergético da edificação ao
reduzir a incidência solar nas áreas de alta permanência.
Além do avarandado, a implementação de brises verticais móveis colabora para a diminuição da carga
térmica interna por meio do sombreamento das fachadas nordeste e sudoeste como um todo. O fato de serem
móveis ainda gera um outro ganho: a possibilidade do usuário enquanto fator mais subjetivo interagir com a
edificação e configura-la a fim de potencializar os ganhos de conforto.
Os materiais empregados também são essenciais para o bom desempenho da edificação. Em geral, os
materiais escolhidos possuem desempenho térmico adequado, exceto a cobertura. A solução aplicada (apenas
uma camada de telha de zinco com forro de gesso internamente para acabamento) se mostrou muito pouco
eficiente para a situação, a qual pede uma maior resistência térmica tendo que o desconforto nessa edificação
se dá por superaquecimento interno.
Uma alteração simples na cobertura como a troca da telha existente por uma telha termoacústica de
mercado (composta de uma camada de aço galvanizado, uma de poliuretano e outra de aço galvanizado) ou a
simples inclusão de uma camada de lã de vidro no entreforro existente já aumentaria o POC em quinze
pontos percentuais conforme mostram os cenários 1 e 2 da Figura 6. Essa modificação altera o nível atual de
POC de 56% para 71%, o que é benéfico para o edifício e para os usuários, uma vez que reduz os extremos
ambientais e não interfere visualmente no edifício, uma vez que se pretende-se manter inalterada a fachada
do edifício.

GRÁFICO COMPARATIVO DE PERCENTUAL DE HORAS OCUPADAS EM CONFORTO - POC
MODELO REAL
POC (Tn+2)
0,56

CENÁRIO 01
POC (Tn+2)
0,68

CENÁRIO 02
POC (Tn+2)
0,71

CENÁRIO 03
POC (Tn+2)
0,70

CENÁRIO 04
POC (Tn+2)
0,70

CENÁRIO 05
POC (Tn+2)
0,72

MODELO REAL

CENÁRIO 01

CENÁRIO 02

CENÁRIO 03

CENÁRIO 04

CENÁRIO 05

Figura 6 - Gráfico comparativo de POC de cenários

Os valores apresentados de POC foram obtidos a partir dos dados de temperatura externa de bulbo
seco e da temperatura operativa, extraidos da simulação dos modelos elaborados no Design Builder,
juntamente com o conceito de conforto adaptativo de Aluciems. As figuras 7 e 8 apresentam a variação da
temperatura operativa da edificação como um todo, no cenário 02, bem como de duas salas representativas
individualmente, do mesmo cenário, no mês de Outubro, mês mais quente do ano em Brasília.
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Figura 7 - Variação de temperatura operativa e adaptativa (Tn) em outubro – Edificação completa (cenário 02)
(A)

(B)

Figura 8 - Variação de temperatura operativa e adaptativa (Tn) em outubro – Salas nordeste (A) e próxima ao pátio (B) (cenário 02)

Percebe-se na Figura 9, que apresenta uma semana do referido mês, que a temperatura operativa fica
próxima ao limite de conforto adaptativo, estipulado por Aluciems, acrescido de dois graus célcius. Nota-se
tembém que a temperatura operativa fica, em média, apenas 2,37°C acima da temperatura externa de bulbo
seco.

Figura 9 - Variação de temperatura operativa e adaptativa (Tn) em uma semana de outubro – Edificação completa (cenário 02)

5. CONCLUSÕES
Destaca-se que todas as alterações de materiais estudadas não interferem nos aspectos patrimoniais do
edifício, uma vez que nenhuma característica estética da sua arquitetura foi alterada. Assim, as simulações
indicam que o nível do conforto do edifício pode ser incrementado em 15 pontos percentuais, o que é muito
benéfico para o edifício e para os usuários, com redução dos extremos ambientais sem interferências visuais
no edifício. Pondera-se que o desempenho atual do edifício apenas ventilado naturalmente é insatisfatório
para os critérios de avaliações atuais, mas para poucos horários do dia.
Os cinco cenários analisados se basearam em troca de materiais, inclusão de materiais, manipulação
dos brises individualmente e combinados. Tais cenários mostraram o potencial de melhoria de 56% de POC
para 71% (comparação entre o cenário atual para o cenário 2 conforme apresenta a Figura 6). Tendo em vista
a preocupação com a preservação do patrimônio as soluções apresentadas nos cenários 1, 3, 4 e 5 não são
consideradas como possíveis intervenções diante do pequeno ganho avaliado.
Salienta-se que as melhorias comprovadas com o uso da simulação não são bem recebidas pelo
método da etiquetagem, que mesmo que aumentando em quinze pontos percentuais de POC ainda assim os
resultados não atenderam as exigências normativas atuais para o RTQ-C, mostrando a fragilidade do método
do regulamento técnico.
Os cenários simulados que, inicialmente, apresentam menor impacto arquitetônico e melhor
desempenho termo-energético são a troca das telhas de zinco por telhas termo-acústicas de mercado ou a
inclusão de uma camada de lã de vidro no entreforro mantendoa telha existente.
Os cenários 4 e 5 avaliam o impacto de alterações nas fachadas uma vez que o aumento sistemático da
resistência térmica da cobertura não gerava mais horas ocupadas em conforto. Entretanto, tanto o
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sombreamento quanto a diminuição da transmitância dos vidros acarretaram em, apenas, um aumento de dois
pontos percentuais no POC, o que é irrelevante perto do impacto gerado pela intervenção proposta na
cobertura.
Conclui-se, portanto, que o cenário 2 é o mais adequado uma vez que mantem todas as características
arquitetônicas aparentes uma vez que apenas acrescenta uma camada de isolante térmico no entreforro
existente da edificação.
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RESUMO

A ventilação natural permanente é indicada, em conjunto com o sombreamento das aberturas e da
envolvente, como a principal estratégia passiva para os edifícios situados na Zona Bioclimática 8. A NBR
15.575/2013 estabelece apenas o tamanho mínimo das aberturas de ventilação em função da área de piso dos
ambientes, remetendo o desempenho térmico à normativa que estabelece o zoneamento bioclimático, a qual
prevê aberturas grandes para a ZR8. Contudo, considerar apenas o tamanho das aberturas não garante o
melhor desempenho de ventilação, pois dependerá do potencial de ventos local e da eficiência do sistema de
aberturas do edifício. Apesar de a norma não sugerir a simulação da ventilação natural, questiona-se: qual o
papel da consultoria ambiental na fase de projeto? O objetivo do presente artigo é discutir alternativas, ainda
na fase de projeto, para o melhor desempenho da ventilação natural pela ação do vento em um edifício de
apartamentos na ZR8. Após diagnóstico inicial, realizaram-se ensaios analógicos de escoamento no
equipamento mesa d´água com maquete vazada, para as quatro principais direções de vento da cidade de
Maceió/AL, a fim de propor ajustes finais no sistema de aberturas dos apartamentos. As sugestões de
aperfeiçoamento apontaram para um melhor desempenho do escoamento nos ambientes, sem aumento
significativo dos custos da obra. Destaca-se a contribuição do rearranjo das aberturas nos dormitórios, nas
faces Leste e Oeste, e nas cozinhas/serviços, nas faces Sul e Norte, no escoamento. Conclui-se pela
importância da participação do especialista na fase de projeto, visando otimização do desempenho da
ventilação natural pela ação do vento em apartamentos.
Palavras-chave: ventilação natural, ação dos ventos, ensaios analógicos de escoamento.

ABSTRACT

Permanent natural ventilation is indicated, together with the shadowing of the openings and enclosure, as the
main passive strategy for the Brazilian buildings located in the Bioclimatic Zone 8. The NBR 15.575/2013
only establishes the minimum size of the ventilation openings depending on the area of floor of the rooms,
referring the thermal performance to the regulation that establishes the bioclimatic zoning, which foresees
large openings for the ZR8. However, considering only the size of the openings does not guarantee the best
performance as it will depend on the potential of the local wind regime and the efficiency of the building's
aperture system. Although the standard does not suggest the simulation of natural ventilation, it is
questioned: what is the role of consulting in the design phase? The objective of this article is to discuss
alternatives, still in the design phase, for better performance of the natural ventilation by the action of the
wind in an apartment building in the ZR8. After initial diagnosis, analogue run tests were carried out on the
water table with a cast model, for the four main wind directions of the city of Maceió/AL, in order to propose
final adjustments to the system of apartment openings. The improvement suggestions pointed to a better flow
performance in the environments, without a significant increase in the costs of the work. The contribution of
the rearrangement of the openings in the dormitories and kitchen/service in the outflow is highlighted. It
concludes by the importance of the participation of the specialist in the design phase, aiming at optimizing
the performance of the natural ventilation by the action of the wind in apartments.
Keywords: natural ventilation, wind action process, analogue flow tests.
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1. INTRODUÇÃO
A ventilação natural permanente é indicada, em conjunto com o sombreamento das aberturas e da
envolvente, pela NBR 15220-3, como a principal estratégia passiva para os edifícios brasileiros situados na
Zona Bioclimática 8 (ABNT, 2005), esclarecendo, entretanto, que o condicionamento passivo será
insuficiente, durante as horas mais quentes, para promover as condições de conforto térmico.
A NBR 15.575/2013-4 estabelece apenas o tamanho mínimo das aberturas de ventilação em função da
área de piso dos ambientes, segundo a qual, a área de ventilação das janelas para a região Nordeste do Brasil,
na Zona Bioclimática 8, para assegurar desempenho Mínimo, deve ser maior ou igual a 8% da área de piso.
Observa-se uma grande redução no percentual de área de piso adotado em relação à NBR 15.220-3, a qual
estabelece que as aberturas para ventilação nessa zona devem ser grandes (A > 40% da área do piso).
Depreende-se que essa drástica redução da área das aberturas resulta da adaptação do parâmetro da norma
destina às casas unifamiliares dos programas de habitação de interesse social às exigências do mercado
imobiliário que atua com edifícios verticais.
Contudo, considerar apenas o tamanho das aberturas não garante o melhor desempenho de ventilação
natural pela ação do vento (NASCIMENTO, 2016; MORAIS; LABAKI; 2015), pois dependerá de fatores
variáveis, que envolvem o regime de ventos local e comportamento das temperaturas, e de fatores fixos, que
envolvem o entorno natural e construído, a tipologia do edifício e o sistema de aberturas de ventilação
(TOLEDO, 2006; LARSEN; HEISELBERG, 2008). Ayata e Yıldız (2006) e Medinilha e Labaki (2016)
enfatizam que a otimização geométrica do tamanho e da posição das aberturas são parâmetros importantes
para obtenção da uniformidade da velocidade do ar no interior dos edifícios.
Segundo o Guia da AsBEA (MEREB, 2015), cabe ao arquiteto apenas “Indicar em projeto área de
aberturas para ventilação em relação à área de piso, considerando a área efetivamente sem obstrução
(descontar vidros e perfis) ” e à coordenação de projeto “Solicitar a indicação em projeto área de aberturas
para ventilação em relação à área de piso”.
A norma de desempenho térmico brasileira sequer sugere a estimativa da ventilação natural, por meio
de modelos analíticos, empíricos, experimentos em escala reduzida ou escala real, rede multizonal, ou
Dinâmica de Fluido Computacional (CFD), amplamente conhecidos. Chen (2009) destaca que os modelos
em rede multizonal são bastante utilizados para a estimativa do desempenho da ventilação no interior dos
edifícios; porém os CFDs dominam com 70% dos trabalhos publicados em periódicos ingleses entre 2006 e
2008.
A norma 15.575/2013 também não sugere a simulação do comportamento do escoamento do ar no
interior das unidades habitacionais, na avaliação do desempenho térmico dos edifícios da Z8; sugere apenas
considerar taxas de ventilação de até 5 renovações por hora, nas simulações de desempenho térmico, nos
casos de desempenhos críticos de verão. Isso expressa a preocupação ainda higienista da regulamentação
brasileira, conforme destacado por Cóstola (2006).
Apesar de a ventilação natural permanente não alterar significativamente o desempenho térmico do
edifício, pois tenderá a manter a temperatura do ar interior igual à temperatura do ar exterior do mesmo, a
sensação de conforto térmico dos usuários precisa ser considerada, já que o resfriamento da pele poderá
causar melhor sensação de conforto térmico aos usuários, nas situações críticas de verão (OHBA;
TSUKAMOTO; LUN, 2013; DEAR; BRAGER, 2002).
Por outro lado, deve-se ter cuidado com a proposição de tamanho de aberturas em função do
desempenho térmico do edifício, por meio e programas de simulação térmica, sem considerar o impacto do
necessário sombreamento das aberturas, nos climas quentes e úmidos. Os resultados podem levar à
necessidade equivocada de menores aberturas para ventilação, quando o sombreamento das aberturas não é
considerado (MORAIS; LABAKI; 2015).
Além disso, a maximização da ventilação cruzada permanente, sem o controle das aberturas, é oposta
à necessidade de climatização em climas quentes e úmidos, em algumas horas dos dias de verão (HAASE;
AMATO, 2009).
Diante desse contexto, questiona-se: qual o papel da consultoria ambiental na fase de projeto, para
atender à norma de desempenho, nas zonas bioclimáticas que demandam ventilação permanente? O trabalho
resulta de consultoria em desempenho ambiental para um edifício de apartamentos situado na ZR8.

2. OBJETIVO
O objetivo do trabalho é discutir alternativas para o sistema de aberturas, ainda na fase de projeto, para o
melhor desempenho da ventilação natural pela ação do vento em um edifício de apartamentos na ZR8,
considerando o comportamento do escoamento do ar.
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3. MÉTODO
Produziu-se diagnóstico inicial do sistema de aberturas de um edifício multifamiliar com 6 apartamentos por
andar, mediante suposição do escoamento esperado para as quatro principais direções de vento da cidade de
Maceió. Com base nas recomendações formuladas, testaram-se as recomendações incorporadas no projeto
por meio de ensaios analógicos de escoamento com maquete vazada, realizados no equipamento mesa
d´água, para as quatro principais direções de vento (SE, L, S e NE) da cidade de Maceió/AL. Formularam-se
novas recomendações, após análise dos resultados dos ensaios.

3.1. Caracterização dos Ventos da Cidade de Maceió/AL
Conforme a NBR 15220-3 (ABNT, 2005), Maceió (9.67 S/ 35.7 W/ 65m) situa-se na Zona Bioclimática 8
(Figura 1), a qual se caracteriza por não apresentar inverno rigoroso nem zona de baixa umidade; típico de
clima litorâneo quente e úmido e equatorial, que envolve 53,7% do território nacional.

Figura 1 - Zona 8 no Zoneamento bioclimático brasileiro (ABNT, 2005).

Os ventos predominantes em Maceió são o Sudeste (36,04%) e o Leste (31,73%), seguidos do Sul (16,89%)
e do Nordeste (9,98%). No verão (dezembro a março), predominam os ventos Leste e Sudeste, seguidos do
Nordeste; no Outono (março a junho), os ventos Sudeste e Sul, seguidos do Leste; na primavera (setembro a
dezembro), os ventos Leste, Sudeste e Nordeste; no inverno (junho a setembro), predominam os ventos
Sudeste e Sul (Figura 2).
Período: 1961 a 1970
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Figura 2 – Gráfico de ventos de Maceió (TOLEDO, 2006).
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3.2. Ensaios de Escoamento na Mesa D´Água
Ensaios com modelos em escala reduzida apresentam a grande vantagem de serem eficientes e apresentarem
baixíssimo custo (CHEN, 2009), os quais podem ser utilizados para validar modelos analíticos, empíricos ou
numéricos. Diferentemente dos CFDs que ainda apresentam custo elevado e tempo considerável de
simulação.
Utilizou-se o equipamento mesa d´água do Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. Consideraram-se todas as
portas de acesso aos apartamentos fechadas e todas as portas internas e janelas (externas e internas) abertas,
em todo o vão. Desconsideraram-se as barreiras do entorno (Figura 3), nos ensaios.

Figura 3 – Esquema de Situação e Entorno do Edifício.

Confeccionaram-se as maquetes vazadas em placas de acetato corrugado de 3mm de espessura e com
3cm de altura, na escala de 1/50. Fotografaram-se todos os ensaios com câmara digital (Figura 4) e
transformaram-se os escoamentos observados, por meio de filmagem, em figuras sobre a planta baixa do
pavimento tipo do edifício, indicando-se as entradas, passagens internas e saídas para cada uma das quatro
direções de vento.

Ensaio Sudeste

Ensaio Nordeste

Ensaio Leste

Ensaio Sul

Figura 4 – Imagens dos Ensaios na Mesa D´Água.
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4. RESULTADOS
4.1 Diagnóstico inicial
Levando-se em consideração a direção e frequência dos ventos predominantes de Maceió (L/SE/S/NE) e os
respectivos sistemas de aberturas, observou-se, inicialmente, que os desempenhos de ventilação natural pela
ação do vento dos apartamentos seriam bastante diferenciados (Figura 5).

Esquema de escoamento do vento Nordeste

Esquema de escoamento do vento Leste

Esquema de escoamento do vento Sudeste

Esquema de escoamento do vento Sul

Legenda: T – Terminação, N/L/S/O – Orientações cardeais
Figura 5 – Esquemas de escoamentos iniciais previstos.

4.1.1 Escoamento nos apartamentos de terminação 01
Os apartamentos de terminação 01 - laterais, apesar de disporem da mesma geometria e sistema de aberturas,
por se situarem em orientações distintas (Sul/Oeste e Norte/Oeste), deverão apresentar desempenhos de
ventilação diferentes em relação à ação do vento.
O apartamento S/O apresenta potencial de captação das direções de vento Sudeste e Sul, apesar da
barreira formada pelos edifícios Seychelles e Thasos; e o apartamento N/O, apenas de Nordeste. Não se
descartando a incidência lateral dos ventos de direção Leste para ambos.
A presença de janelas grandes e médias nos ambientes de maior permanência (salas e dormitórios,
respectivamente), permitirá a captação dos ventos dessas direções (SE e S) pelo apartamento S/O e (NE) pelo
apartamento N/O. As janelas altas situadas na área de serviço e no banheiro, apesar de apresentarem área
inferior à de captação, servirão de saída de ar diretamente para o exterior (Quadro 1).
Quadro 1 – Diagnóstico Preliminar Apartamentos Terminação 01.
ENTRADAS
DIREÇÃO DO VENTO
SAÍDAS
Janela média - dormitório
L, SE e S ou NE
Janela alta - área de serviço (O)
Janela grande - sala
L, SE e S ou NE
Janela alta - banheiro (O)
Janela Média - 15% < A < 25%; Janela grande – A > 40%; A – área do piso (ABNT, 2005)
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4.1.2 Escoamento nos apartamentos de terminação 02
Os apartamentos de terminação 02 - laterais, apesar de também disporem da mesma geometria e sistema de
aberturas, por se situarem em orientações distintas (Sul/Leste e Norte/Leste), também deverão apresentar
desempenhos de ventilação diferentes em relação à ação do vento.
O apartamento S/L apresenta potencial de captação das direções de vento Sudeste e Sul, apesar da
barreira formada pelos edifícios Thasos e Maria Beatriz, e o apartamento N/L apenas de Nordeste. Não se
descartando a incidência lateral dos ventos de direção Leste para ambos.
A presença de janelas grandes e médias nos ambientes de maior permanência (salas e dormitórios,
respectivamente) permitirá a captação dos ventos dessas direções (SE e S) pelo apartamento S/L e (NE) pelo
apartamento N/L. As janelas altas situadas na área de serviço e banheiro, apesar de apresentarem área
inferior à de captação, poderão servir tanto como abertura de entrada (SE ou NE) como de saída de ar (S)
diretamente para o exterior, para o apartamento S/L (Quadro 2).
Quadro 2 – Diagnóstico Preliminar Apartamentos Terminação 02.
ENTRADAS
DIREÇÃO DE VENTO
SAÍDAS
Janela média - dormitório
SE ou NE
Janela alta - área de serviço e banheiro (L)
Janela grande - sala
SE ou NE
Janela Média - 15% < A < 25%; Janela grande – A > 40%; A – área do piso (ABNT, 2005)

4.1.3 Escoamento nos apartamentos de terminação 03
Os apartamentos de terminação 03 - centrais - apresentam potencial de captação das direções de vento
Sudeste e Nordeste e lateralmente de Sul, apesar da barreira formada pelos edifícios Maria Beatriz, Thasos e
Seycheles, localizados do outro lado da rua Abdon Arroxelas.
A ventilação de direção Leste ficará comprometida pela barreira formada pelo edifício Maracaibo,
situado no lote nascente. A presença de janelas grandes e médias nos dois ambientes de maior permanência
(sala e dormitório, respectivamente) permitirá a captação desses ventos (SE e NE) e as janelas localizadas
nas áreas de serviço, apesar de apresentarem área inferior à de captação, permitirão a saída do ar, em direção
à circulação horizontal, com passagem para o exterior do edifício por meio das aberturas permanentes (com
peitoril de 1,30m), situadas entre os elevadores e os apartamentos de terminação 01. Os banheiros
apresentam aberturas altas voltadas para a área de serviço, contribuindo para a ventilação independe do
dormitório em direção à área de serviço (Quadro 3).
Quadro 3 – Diagnóstico Preliminar Apartamentos Terminação 03.
ENTRADAS
DIREÇÃO DE VENTO
SAÍDAS
Janela média - dormitório
SE/NE
Janela alta - área de serviço - circulação
Janela grande - sala
SE/NE
Janela Média - 15% < A < 25%; Janela grande – A > 40%; A – área do piso (ABNT, 2005)

4.1.4 Diagnóstico inicial e recomendações para melhoria dos sistemas de ventilação natural dos
apartamentos
Os apartamentos de terminação 01 apresentam sistema de aberturas que favorece a ventilação cruzada por
paredes adjacentes (quatro aberturas externas, com duas possíveis entradas e duas saídas), contudo, devido à
orientação desfavorável, o apartamento situado a N/O não possibilitará captação dos ventos SE e S.
Recomendações:

1. Colocação de janela na parede da bancada da cozinha, visando captação do vento Sul, pelo apartamento N/O, favorecendo
a ventilação por paredes opostas em ambos os apartamentos.
2. Relocação da janela da área de serviço para as paredes voltadas para o poço aberto da caixa de elevadores, favorecendo a
ventilação por paredes opostas em ambos os apartamentos e promovendo a proteção térmica das aberturas.

Os apartamentos de terminação 2 apresentam sistema de abertura que não facilita a definição de entradas e
saídas dos ventos SE e NE. Destaca-se a barreira (promovida pelo edifício Maracaibo) que impede a
captação do vento Leste, pela abertura da área de serviço.
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Recomendações:

3. Remanejamento da janela alta no banheiro para a área de serviço, para melhorar o desempenho térmico, sem prejuízo da
ventilação natural.
4. Colocação de bandeira e/ou saia regulável na porta de acesso da sala, para ampliar a área de abertura de saída de ar e
melhor definir zona de baixa pressão para saída de ar.

Os apartamentos de terminação 3 apresentam sistema de aberturas que favorece a ventilação cruzada por
paredes opostas (duas aberturas externas, com possibilidade de entrada, e uma abertura interna que abre para
circulação horizontal comum).
Recomendações:

5. Abertura de janelas do banheiro e da área de serviço para fosso ou reentrância lateral, afastado dos apartamentos 02.
6. Colocação de bandeira regulável na porta de acesso da sala, para ampliar a área de abertura de saída de ar.

4.2 Diagnóstico da fase Estudo Preliminar
Após verificação das recomendações atendidas do diagnóstico inicial, as análises do comportamento do
escoamento levaram a novas recomendações para aperfeiçoamento do sistema de aberturas, na fase de
Estudo Preliminar.

4.2.1 Síntese das recomendações iniciais atendidas
Apartamentos de terminação 01 – recomendação 1 parcialmente atendida, mediante colocação de janela na
sala voltada para a parede proposta. Atendimento integral da recomendação 2, porém com menor área da
abertura.
Apartamentos de terminação 2 – recomendações 3 e 4 não atendidas. A terceira por preferência de
abertura para o exterior, cujos efeitos térmicos serão avaliados na fase de Anteprojeto; e a quarta por
limitação de altura da viga, além dos aspectos acústicos envolvidos. Entretanto, acrescentou-se uma
recomendação na reunião com a equipe de projeto que foi atendida: Colocação de uma segunda janela na
face Leste dos dormitórios
Apartamentos de terminação 3 – não atendimento da recomendação 5, por dificuldade de
compatibilização com os parâmetros urbanísticos e redução da compacidade do edifício, com acréscimo de
paredes externas; não atendimento da recomendação 6, também por limitação de altura da viga e aspectos
acústicos envolvidos. Decidiu-se, contudo, pela ampliação da janela da área de serviço.

4.2.2 Escoamentos Sudeste e Nordeste
Apartamentos de terminação 1 (N/O e S/O) - a colocação da nova janela na sala, na parede do poço aberto, e
a relocação da janela da área de serviço, resultaram em melhor escoamento para essas direções, com
possibilidade de beneficiamento da ventilação dos apartamentos opostos à direção dos ventos (Figura 6).

Escoamento Sudeste

Escoamento Nordeste

Figura 6 – Esquemas de escoamentos Sudeste e Nordeste.

Apartamentos de terminação 2 (N/L e S/L) - apresentam bom escoamento para essa direção, passando
em todos os ambientes e com boa abrangência. A colocação da nova janela nos dormitórios, na parede Leste,
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resultou em maior abrangência de escoamento nos mesmos e permitiu ramal independente nos apartamentos
de posição oposta à direção do vento.
Apartamentos de terminação 3 (L) – apresentam excelente escoamento para essa direção, passando em
todos os ambientes e com boa abrangência; dependo da variação de inclinação, um dos banheiros poderá não
apresentar escoamento.

4.2.3 Escoamento Leste
Apesar da barreira formada pelo edifício Maracaibo, situado a Leste, o escoamento dessa direção poderá
alcançar os apartamentos laterais e parcialmente os apartamentos centrais (Figura 7).
Apartamentos de terminação 1 (N/O e S/O) - apresentam bom escoamento para essa direção, passando
em todos os ambientes. A colocação da nova janela na sala, na parede do poço aberto, e a relocação da janela
da área de serviço, resultaram em melhor escoamento para essa direção; contudo, as salas apresentam
escoamento com abrangência parcial.
Apartamentos de terminação 2 (N/L e S/L) - apresentam excelente escoamento para essa direção,
passando em todos os ambientes e com boa abrangência. A colocação da nova janela no dormitório, na
parede Leste, resultou em maior abrangência de escoamento no mesmo e promoveu um ramal independente.

Escoamento Leste

Escoamento Sul

Figura 7 – Esquemas de escoamentos Leste e Sul.

Apartamentos de terminação 3 (L) – apresentariam excelente escoamento para essa direção, passando
em todos os ambientes e com excelente abrangência; contudo, a barreira formada pelo edifício Maracaibo
deverá modificar significativamente o escoamento dessa direção.

4.2.4 Escoamento Sul
Apartamentos de terminação 1 (N/O e S/O) – apartamento S/O apresenta bom escoamento, passando por
todos os ambientes, com pequena abrangência no dormitório. A colocação da nova janela na sala, na parede
do poço aberto, e a relocação da janela da área de serviço, resultaram em melhor escoamento para essa
direção no apartamento S/O, com possibilidade de beneficiamento da ventilação dos apartamentos opostos à
direção dos ventos (Figura 7).
Apartamentos de terminação 2 (N/L e S/L) – apartamento L/S apresenta excelente escoamento para
essa direção, passando em todos os ambientes e com boa abrangência. A colocação da nova janela no
dormitório, na parede Leste, resultou em maior abrangência de escoamento no mesmo e promoveu um ramal
independente. O apartamento N/L apresenta escoamento pouco significativo para essa direção, passando pela
cozinha e sala.
Apartamentos de terminação 3 (L) – apresentam escoamento assimétrico pouco significativo,
proveniente da janela da área de serviço.

4.2.5 Síntese dos sistemas de aberturas
Os sistemas de aberturas resultantes apresentam quantidades de entradas e saídas diversas, para as quatro
direções de vento (Quadro 4). Não apresenta entradas/saídas apenas para a direção Sul do apartamento 2
(N/L), o qual não apresentou escoamento para essa direção.
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Quadro 4 – Síntese dos Sistemas de Aberturas.
TERMINAÇÃO
Nordeste
Sudeste
Leste
1 (S/O)
1E/ 1S
2E/ 3S
3E/ 3S
1 (N/O)
2E/ 3S
1E/ 1S
3E/ 3S
2 (S/L)
3E/ 2S
3E/ 2S
3E/ 2S
2 (N/L)
3E/ 1S
3E/ 2S
3E/ 2S
3 (L) face S/O
2E/ 1S
2E/ 1S
2E/1S
3 (L) face N/O
2E/ 1S
2E/ 1S
2E/1S
E – entrada; S – saída

Sul
2E/ 3S
2E / 2S
2E/ 3S
-------1E/ 2S
1E/ 2S

4.2.6 Novas recomendações para os sistemas de aberturas
Visando intensificar o escoamento dos apartamentos, apresentaram-se novas recomendações para o sistema
de aberturas dos apartamentos (Quadro 5).
Quadro 5 – Novas recomendações para o sistema de aberturas dos apartamentos.
Escoamento
Recomendações
Sudeste/Nordeste 1. Ampliação da janela da área de serviço dos apartamentos da terminação 1 (N/O
e S/O), mediante o maior afastamento do pilar.
2. Colocação de janelas na face Oeste dos dormitórios da terminação 1 (N/O),
avaliando-se o impacto no desempenho térmico.
Leste
1. Avanço dos apartamentos de terminação 1 sobre as áreas de recuo
compensatório, para melhor captação do vento Leste.
2. Colocação de janelas na face Oeste dos dormitórios da terminação 1 (N/O),
avaliando-se o impacto no desempenho térmico.
Sul
1. Ampliação da janela da área de serviço do apartamento da terminação 1 (N/O),
mediante recuo do pilar.
2. Colocação de janelas na face Oeste dos dormitórios da terminação 1 (N/O),
avaliando-se o impacto no desempenho térmico.
3. Colocação de bandeiras nas portas de acesso de todos os apartamentos.
4. Substituição da parede externa da circulação comum, por elementos vazados.

A sugestão de colocação da janela na face Oeste dos dormitórios foi a que causou mais polêmica,
devido ao senso comum do mercado imobiliário que rejeita aberturas de dormitórios para poente. O arquiteto
e o coordenador de projeto insistiram que essa mudança poderia prejudicar a venda desses apartamentos.
Contudo, cederam ao argumento que favorecerá a ventilação nos períodos da manhã e da noite, para todas as
quatro principais direções de vento da cidade.
A sugestão de avanço dos apartamentos de terminação 1 também apresentou resistência, pois implica
em novo estudo de recuos compensatórios. A colocação de bandeiras, já sugerida na fase de diagnóstico
inicial, continuou a oferecer resistência devido aos problemas estruturais que implicaria na substituição de
viga bi apoiada por larga faixa e pelos problemas de isolamento acústico.

5. CONCLUSÕES
Neste artigo, discutiram-se alternativas, ainda na fase de projeto, para o melhor desempenho da ventilação
natural pela ação do vento em um edifício de apartamentos na ZR8, fruto de consultoria em desempenho
ambiental.
Após diagnóstico inicial, realizaram-se ensaios analógicos de escoamento no equipamento mesa
d´água com maquete vazada, para as quatro principais direções de vento da cidade de Maceió/AL, a fim de
propor ajustes finais no sistema de aberturas dos apartamentos.
Verificou-se, mediante diagnóstico inicial, que os apartamentos apresentavam sistema de aberturas que
favoreceria a ventilação cruzada por paredes adjacentes, na terminação 1 (laterais S/O e N/O) e terminação 2
(laterais S/L e N/L); e por paredes opostas na terminação 3 (centrais L/O), com desempenhos bastante
diversificados, decorrentes das diferentes orientações dos apartamentos.
As sugestões de aperfeiçoamento, na fase de estudo preliminar, apontaram para um melhor
desempenho do escoamento nos ambientes, sem aumento significativo dos custos da obra, pois houve
balanceamento das áreas das novas janelas instaladas. Destaca-se a contribuição do rearranjo das aberturas
na cozinha/serviço e nos dormitórios no escoamento nos apartamentos de terminação 1 e 2, respectivamente.
Espera-se que com a incorporação das novas recomendações e o convencimento da equipe de projeto e
coordenação, o escoamento nesses apartamentos seja otimizado; superando percepções arraigadas no
mercado imobiliário local quanto às desvantagens de janelas situadas na orientação poente, visando à
otimização da ventilação natural e a independência do sistema de ventilação dos dormitórios.
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Conclui-se pela importância da participação do especialista em desempenho ambiental na fase de
projeto, visando otimização do desempenho da ventilação natural pela ação do vento em apartamentos que
demandam ventilação permanente.
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RESUMO
Sabe-se que a temperatura superficial acaba por alterar a temperatura do ar, gerando desconforto no ambiente
interno e aumentando a necessidade de consumo energético para a obtenção de conforto nas edificações. Em
regiões de clima tropical, com características de elevada temperatura e níveis de radiação solar, é
aconselhável a aplicação de materiais com baixa densidade, que tenham uma baixa absorção da radiação,
proporcionando menores ganhos de calor, melhorando o bem-estar dos usuários e reduzindo o consumo de
energia. Este trabalho tem como objetivo investigar os ganhos de calor da envoltória (como, por exemplo,
fachadas de taipa de pilão e pau-a-pique) de uma edificação histórica tombada na Cidade de Goiás – GO a
fim de analisar o comportamento térmico dos materiais empregados nas edificações da cidade. A termografia
é uma técnica recente que auxilia no estudo do comportamento térmico de materiais. A técnica consiste no
uso de imagens térmicas geradas a partir da detecção da radiação infravermelha. Para isto, utilizam-se
câmeras especiais que permitem mapear os gradientes de temperatura na superfície dos objetos analisados,
sendo este o método deste trabalho: o uso da técnica na investigação das temperaturas superficiais com
captação de imagens em infravermelho com medições em 6 períodos do dia na envoltória da edificação
(fachadas, pisos e cobertura). Os resultados demonstraram o grande potencial do uso da termografia como
ferramenta de avaliação do desempenho térmico das edificações tombadas, revelando a relação de trocas de
calor entre os materiais que constituem as fachadas históricas, servindo principalmente como mecanismo de
tomada de decisões nos processos de restauro.
Palavras-chave: Termografia; desempenho térmico; edificações históricas.

ABSTRACT
It is known that the surface temperature eventually changes the air temperature, generating discomfort in
internal environment and increasing the need for energy consumption in order to provide comfort in the
buildings. In regions of tropical climate, with both high temperature and levels of solar radiation, it is
advisable to apply materials with low density, low radiation absorption, which provide lower heat gains,
improving the well-being of users and reducing energy consumption. This work aims to investigate the heat
gains of envelope (such as pug pestle or cob wall’s façades) of a historic building located in the city of
Goiás-GO, in order to analyze the thermal behavior of its materials. The thermography is a recent technique
that assists the studies about materials thermal behavior. The technique consists in the use of thermal images,
which are generated from the infrared radiation detection. For this, special cameras are used to map
temperature gradients in the surface of analyzed objects. The methods applied to this work are: the use of
thermography on the investigation of surface temperatures with infrared image capture with measurements in
six periods of a day, considering the building envelope (façade, floors and roof). The results showed the
great potential of using thermography as an evaluation tool of thermal performance on historic buildings. It
also reveals the relation of heat exchanges between the materials that constitute the historic façades, mainly
serving as a mechanism of decision making in the restoration processes.
Keywords: Thermography; Thermal performance; historic buildings
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1. INTRODUÇÃO
A atividade de Conservação e Restauração é pensada, planejada, desenvolvida e implantada para atender à
necessidade de preservar a matéria e a memória daquelas obras que possuem importância histórica, artística e
cultural. (FIGUEREDO; MANTILLA; BREMER, 2016). De acordo com Cortizo (2007), a compreensão
contemporânea do patrimônio deixou de se ater apenas às qualidades estéticas do bem em si, ampliando-se
ao cotidiano da vida, no exercício da cultura e no desenvolvimento socioeconômico das comunidades,
constituindo-se em um dos importantes responsáveis por sua identidade e qualidade de vida. As edificações
históricas apresentam peculiaridades com relação aos sistemas construtivos e desafios de manutenção:
materiais e técnicas construtivas em desuso, ação de intempéries sobre os materiais, falta de documentação
sobre os materiais que compõem a edificação e até mesmo a avaliação do conforto do usuário no ambiente
onde ele está inserido.
O conforto pode ser definido como a condição da mente a qual expressa a satisfação do usuário no ambiente
no qual está inserido. O ambiente construído deve garantir qualidade de habitabilidade e a saúde dos
usuários, considerando ambas as variáveis internas e externas da edificação, sendo a envoltória da edificação
o limitador espacial do ambiente interno para o externo. Segundo o manual para aplicação do RTQ-C
(PROCEL, 2014), a envoltória pode ser comparada à pele da edificação, tratando-se do conjunto de
elementos construtivos que estão em contato com o meio exterior, que compõe os fechamentos dos
ambientes internos em relação ao ambiente externo.
Sabe-se que a temperatura superficial acaba por alterar a temperatura do ar, gerando desconforto no ambiente
interno e aumentando a necessidade de consumo energético para a obtenção de conforto nas edificações. Em
regiões de clima tropical, com elevada temperatura e níveis de radiação solar, é aconselhável a aplicação de
materiais com baixa densidade, que tenham uma baixa absorção da radiação, proporcionando menores
ganhos de calor, melhorando o bem-estar dos usuários e reduzindo o consumo de energia. A radiação solar é
responsável por uma parcela significativa da carga térmica nos edifícios, sendo ela direta ou difusa. Ao ser
absorvida pelas superfícies exteriores, origina um armazenamento de calor que, por convecção e condução,
pode aquecer e causar o desconforto no espaço urbano e, consequentemente, no interior das edificações,
contribuindo para a necessidade de condicionamento artificial nos ambientes internos (MONTEIRO e
LEDER, 2013).
Vemos que as edificações que compõem o patrimônio histórico possuem características próprias em
comparação com as edificações atuais. No caso das patologias, suas causas são algumas vezes oriundas de
uma série de fatores específicos, causadas pelas singularidades encontradas nas edificações. Devido a essas
singularidades, os estudos das patologias das construções exigem técnicas não destrutivas, as quais se têm
mostrado bastantes úteis na detecção e caracterização de problemas ocorridos nos materiais, elementos de
construção e soluções estruturais, tornando-se importantes para o estudo das manifestações patológicas que
as edificações apresentam nos dias de hoje (ALAM et al., 2016), de forma a não causar ou agravar danos à
edificação.
De acordo com Figueredo; Mantilla; Bremer (2016) é importante destacar que nos instrumentos de
preservação e recomendações para intervenção em edificações históricas estão diretrizes ligadas à não
descaracterização dos sistemas construtivos tradicionais, com intervenções de caráter pouco invasivo
preservando sempre que possível o material e o desenho original das soluções técnicas das edificações.
Considerando que o diagnóstico do estado de conservação é o primeiro passo para uma intervenção em
edificações históricas, o uso de técnicas de avaliação com métodos não destrutivos, como a termografia
infravermelha, é aconselhável para não lhe causar danos adicionais (DORREGO, J. et al., 2003, p. 1).
A termografia trata-se de uma técnica que consiste no princípio da capacidade de todos os materiais emitirem
energia sob a forma de calor na zona de radiação infravermelha do espectro eletromagnético, sendo uma
técnica auxiliar de inspeção de grande aplicação nos estudos de patologias e anomalias nas edificações. A
técnica baseia-se no fenômeno físico de que todo objeto com temperatura acima de zero absoluto (-273,15
°C) emite radiação eletromagnética em função da excitação das moléculas das quais é constituído. Como
técnica não destrutiva e não invasiva, tem como base a detecção da radiação infravermelha emitida
naturalmente pelos corpos com intensidade proporcional à sua temperatura. Por meio desta técnica é possível
identificar regiões ou pontos onde a temperatura está alterada com relação a um padrão pré-estabelecido ou
conhecido, gerando termogramas (imagens térmicas) da superfície do objeto estudado.
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2. OBJETIVO
A partir da explanação nas alíneas acima, este trabalho tem como objetivo investigar os ganhos de calor da
envoltória de uma edificação histórica tombada na Cidade de Goiás – GO a fim de analisar o comportamento
térmico dos materiais empregados nas edificações da cidade.

3. MÉTODO
Esta pesquisa explora a aplicação da termografia em intervalos de tempo contínuos no estudo do
comportamento térmico dos materiais que compõem as edificações históricas na cidade de Goiás, em
comparação às metodologias tradicionais de estudos de termografia onde são realizadas apenas uma captura
de imagem em um ponto. Vale mencionar que dentre as principais técnicas construtivas aplicadas nas
arquiteturas coloniais de Goiás estão: o pau-a-pique, adobe, alvenarias de pedra, alvenarias de tijolo e taipa
de pilão (UNESCO, 2001a).

3.1 A Cidade e o clima
Localizada a aproximadamente 130 quilômetros de Goiânia, a cidade de Goiás foi a primeira capital do
estado de mesmo nome (transferida para Goiânia em 1937) e sua ocupação se deu em função da exploração
do ouro no interior do país entre os séculos XVIII e XIX. Seu conjunto urbano é formado por edificações que
mantiveram as principais características da arquitetura colonial, incluindo o uso recorrente de materiais
locais e técnicas vernaculares, fato que a levou a ser reconhecida como Patrimônio Cultural Mundial pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 2001 (UNESCO, 2001b).
Goiás é reconhecida por seu clima quente e calor excessivo (PORTAL DA CIDADE DE GOIÁS, 2016). A
cidade se situa em uma região de transição geológica acidentada (UNESCO, 2001a) e se desenvolveu nas
margens do Rio Vermelho, no vale entre a Serra Dourada e a Serra do Faina. O seu clima pode ser
caracterizado como tropical úmido, típico do Cerrado, apresentando duas estações bem definidas: uma
quente e úmida e outra quente e seca. As temperaturas médias em Goiás variam entre 17ºC (mínima) a 35ºC
(máxima). Portanto, analisar o desempenho térmico das edificações e materiais das arquiteturas históricas de
Goiás de forma a aferir sua adequação a essa condicionante climática é imprescindível em uma análise de
conforto ambiental e mesmo de sustentabilidade.

3.2 Objeto de estudo
Este estudo foi realizado, especificamente, em uma edificação centenária tombada na cidade Goiás, que
segue uma tradição de implantação típica da urbanística portuguesa, construída sobre o alinhamento da via
pública e com paredes laterais sobre o limite dos terrenos (REIS FILHO, 2000). A casa em questão apresenta
uma envoltória erigida através de pau-a-pique com pintura à base de cal. O pau-a-pique, segundo
Vasconcellos (1979), tornou-se um sistema bastante utilizado nas vedações das arquiteturas coloniais por sua
leveza, pouca espessura, economia e rapidez na construção. Esse tipo de técnica construtiva recebe esse
nome porque se consiste na alocação de paus roliços perpendicularmente entre os baldrames da fundação e
os frechais dos telhados, neles se fixando por meio de furos ou pregos. Perpendicularmente aos paus, cujo
diâmetro varia em cerca de dez a quinze centímetros - o que condiciona a espessura das paredes -, são
colocadas ripas ou varas. Essa grelha era amarrada com diferentes gêneros próprios para cordas. Por vezes
fixadas em prego, essa armadura era capaz de receber e suster o barro, que preenchia seus vazios, cuja
largura variava em torno de um palmo (VASCONCELLOS, 1979). A casa ainda apresenta um sistema de
cobertura caracterizado por um telhado de três águas e é dotada de esquadrias de madeira padronizadas em
relação às demais construções em seu entorno. Para este estudo as esquadrias que compõem a fachada da
edificação foram mantidas fechadas durante todo o processo. A Figura 1 ilustra em amarelo a parcela da
habitação que foi utilizada como objeto de estudo, devido ao fato de ser toda a fachada da casa composta
pelos mesmos materiais e com mesmo nível de sombreamento, supõe-se então que o desempenho global da
fachada será o mesmo.
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Figura 1. Objeto de estudo

Os equipamentos utilizados na pesquisa foram: uma câmera termográfica, um termômetro infravermelho e
uma estação meteorológica. A câmera termográfica é da marca Flir, modelo One com as seguintes
especificações; sensor térmico com faixa espectral de 8 – 14 μm, campo de visão Horizontal 46˚ ± 1˚/
Vertical 35˚ ± 1˚, intervalo de temperatura entre -20 °C a 120 °C (68 ˚F - 248 ˚F), detecção da variação
térmica de 0.1 °C e precisão de ±3 °C. Os dados climatológicos foram monitorados por meio da estação sem
fio, Weather Wise Instrument Pro, a qual possui sensores externos e internos que medem temperatura,
umidade, precipitação, velocidade e direção do vento. E os dados de temperatura superficial interna e externa
foram coletados utilizando o termômetro infravermelho da marca Mastech, modelo MS6520A; com faixa de
temperatura de entre -20 °C a 300 °C (-4 ˚F a 572 ˚F), emissividade 0,95, faixa espectral: 8 ~ 14um e os
dados foram anotados a mão.
A medição foi realizada com a câmera termográfica colocada a 1,5m de altura do chão faceando a superfície
da fachada da edificação e posicionada a uma distância tanto interna como externamente que possibilite a
captura da imagem sem perder o campo de vista da câmera (FOV). Hart (1991) afirma que a emissividade
pode variar com o ângulo (dependendo do material a ser observado), embora não significativamente, até
ângulos maiores que 65º, inclusive. É também importante reconhecer que, quando perpendicular a um alvo, a
câmara pode agir como uma fonte de radiação refletida, podendo influenciar o resultado.
A determinação da Temperatura Aparente Refletida (TAR) foi efetuada a cada horário, empregando o
método da lâmina de alumínio corrugada, conforme prescreve a ASTM E1862.Os valores da emissividade
foram mensurados em campo como prescreve a norma ASTM 1933, por meio do método de fixação de uma
fita isolante preta (corpo negro) sobre a superfície estudada e após 01h:30min é medido a temperatura
superficial da fita, e posteriormente, corrigir os valores de emissividade das demais superfícies em relação ao
valor obtido da temperatura medida na fita.
As condições do clima foram monitoradas inicialmente dois dias antes do início das medições a fim de
garantir uma condição mais constante das variáveis climáticas e, para garantir que a captura das imagens não
fosse afetada negativamente pelo ajuste do sensor da câmera à temperatura atmosférica, a câmera foi ligada
30 min antes de iniciar o estudo (VOLLMER e MOLL-MANN, 2010). Outros fatos importantes que foram
considerados sobre as condições do experimento são dia de céu encoberto, sem chuvas, velocidade dos
ventos abaixo de 1 m/s e existência de diferença de temperatura mínima entre o ar externo e interno (Hart,
1991).
As capturas das imagens geraram no total 14 imagens ao longo do dia em intervalos de duas horas,
iniciando-se às 08:00 horas e finalizando às 22:00 horas. Após o período de captação, todas as imagens
foram avaliadas utilizando o software FLIR Tools. Este software permite o ajuste das imagens para as
mesmas amplitudes de temperatura (entre temperaturas mínimas e máximas). Permitindo a criação de uma
sequência de imagens que cobrem o mesmo intervalo de temperatura, mostrando a evolução das trocas de
calor para serem vistas mais claramente e finalizando com uma análise dos dados coletados.
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Temperatura de conforto interna (°C)

A norma americana ASHRAE 55 (2004) propõe índices de temperatura do ar interno em relação à
temperatura do ar externo para que o usuário se sinta confortável (Figura 2). Estes índices foram baseados na
teoria adaptativa do conforto térmico proposta por De Dear, Brager e Cooper (1997) onde as expectativas
térmicas dos ocupantes de uma edificação serão dependentes da temperatura externa, desta forma a
temperatura interna pode alterar de acordo com as mudanças naturais do clima, havendo então a
possibilidade de se prover controle deste ambiente aos usuários, estabelecendo, desta forma, uma maior
tolerância dos usuários a maiores flutuações nas condições ambientais.

90% de aceitação

80% de aceitação

Temperatura externa mensal (°C)

Figura 2. Índice de conforto proposto pela Ashrae 55, 2004: Variação de temperatura operativa aceitável em ambientes ventilados
naturalmente.

A análise das condições de conforto no interior da edificação foi feita adotando-se os intervalos confortáveis
de temperatura estabelecidos na norma AHRAE 55 (Figura 2). A temperatura operativa interna ideal ou de
neutralidade térmica pode ser relacionada com a média mensal da temperatura externa pela expressão:
To = 0,31Te + 17,8

(eq. 1)

Onde:
Te: é a temperatura média externa mensal;
To : é a temperatura operativa interna ideal, quando o Te varia na faixa de 10 ºC a 35 ºC.
Neste trabalho considera-se a temperatura do ar interno igual à temperatura radiante média, com um limite de
aceitabilidade de 80% em relação às condições térmicas de conforto e, para o cálculo da temperatura
operativa ideal, a variável “Te” será valorada utilizando todos os valores de temperatura externa medidas ao
longo do levantamento e não a média do dia.

4. RESULTADOS
A seguir são apresentados os resultados da pesquisa realizada. Os testes na edificação tombada foram
realizados no dia 11 de dezembro de 2016, e as condições climáticas corresponderam às premissas
apresentadas na metodologia: céu encoberto e velocidade dos ventos abaixo de 1 m/s (dado coletado, 0,4
m/s). As temperaturas do ar, umidade do ar, emissividade e temperatura refletida foram medidas no
momento da captura de cada imagem e posteriormente os dados foram utilizados para correção de valores de
temperatura no software Flir tools.
A Figura 3 ilustra as temperaturas externas e internas medidas no objeto de estudo durante o
desenvolvimento da pesquisa, e os resultados mostram que as temperaturas internas em relação às
temperaturas externas, comparativamente aos índices estabelecidos pela ASHRAE 55, estão dentro dos
limites de aceitabilidade de 80% de conforto térmico (entre 22°C a 30°C). Porém vale ressaltar que, para que
se efetive esta afirmação, é preciso correlacionar as variáveis de velocidade e a umidade do ar, já que as
mesmas podem modificar a sensação de conforto do usuário.
Ao analisar os dados ilustrados pela figura, nota-se que a partir da primeira medição (08:00h) a temperatura
do ar interno da edificação já estava acima da temperatura do ar externo. Esse fato pode estar relacionado
com o envelope da edificação, que pode apresentar uma alta inércia térmica, armazenando calor ao longo do
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dia e liberando por um período prolongado para o interior da edificação devido à baixa amplitude térmica do
ar. Vale mencionar que os dias anteriores à medição apresentaram céu encoberto, o ambiente interno não
possui nenhuma outra fonte de calor e o mesmo foi mantido fechado durante todo o levantamento, aberto
somente no momento das medições, na tentativa de evitar fatores que pudessem influenciar na coleta de
dados.

Figura 3. Temperatura do ar externa e interna.

Outro dado importante a ser comentado sobre os resultados é que as médias de temperatura do ar interno
apresentam valores elevados já no início do dia, mantendo uma baixa amplitude térmica em média 27°C
(±1°C) ao longo de todo o período do levantamento. Comparando os resultados de temperatura do ar com os
índices estabelecidos pela ASHRAE 55 (2004) não houve nenhum período em que a temperatura do ar
interno fosse considerada confortável. Nota-se a necessidade de um estudo em um período de 24h para
complementar este debate, a fim de justificar se internamente as edificações históricas apresentam um
desconforto térmico também durante as madrugadas na cidade de Goiás. A Figura 4 ilustra as imagens
termográficas capturadas no período de 08:00 às 22:00 das superfícies externa e interna da edificação.

Figura 4. Imagens termográficas.
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As imagens termográficas mostram que os materiais que compõem a fachada da edificação tombada
possuem desempenhos térmicos distintos. As esquadrias de madeira influenciadas pela sua cor superficial
escura (Azul escuro) absorvem mais radiação que as superfícies de cores claras (Branco), assim como já é
difundido e debatido na literatura. Pode-se notar também que, durante o período de aquecimento da Terra as
superfícies, externa e interna, vão aumentando sua temperatura. Contudo, após o pôr do sol, a superfície
externa começa a ceder calor para o meio externo devido à diferença de temperatura e a superfície interna
continua aumentando sua temperatura devido à inércia térmica do material (Figura 5).

Figura 5. Temperatura da superfície externa e interna.

A Figura 6 ilustra a relação entre a temperatura do ar do ambiente interno e a temperatura da superfície
interna da parede. Nota-se que as duas variáveis aumentam a temperatura até o período da 18:00h e após, a
temperatura do ar interno começa a diminuir, sendo que a da parede segue aumentando, porém com menor
variação. A alta inércia térmica dos materiais da fachada da edificação estudada influencia na manutenção da
temperatura do ar interno após a redução da radiação global que incide sobre a edificação. Vale pontuar,
ainda, que o fluxo de calor é influenciado pelas diferenças de temperatura entre os meios, podendo aumentar
ou diminuir o tempo da troca do calor.
Os dados coletados neste trabalho ilustram a existência de uma baixa amplitude térmica entre o ar externo e
o ar interno, e, entre a superfície interna e o ar interno, justificando a baixa amplitude térmica do ambiente
interno. A alta inércia térmica e a baixa diferença de temperaturas (exemplo; superfície externa 31°C e
superfície interna 29,3°C) faz com que o calor leve mais tempo para realizar suas trocas por condução
passando pelo meio sólido (parede) em sequência realizar suas trocas por radiação e por convecção,
resultando no aumento da temperatura do ar no interior do ambiente constantemente por um período de
tempo prolongado.

Figura 6. Temperatura do ar interno e a temperatura da superfície interna.
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5. CONCLUSÕES
Os resultados deste trabalho ilustraram a necessidade do aprofundamento a respeito das edificações que
compõem o patrimônio cultural da cidade de Goiás e a sua relação com o clima a qual está inserida. Estudar
o ciclo de aquecimento e resfriamento da edificação auxiliaria nas tomadas de decisões em futuras
intervenções, havendo a necessidade de um estudo mais aprofundado utilizando todas as variáveis climáticas.
Como já é sabido, o acabamento superficial dos elementos construtivos, influenciam diretamente o
desempenho térmico do sistema como um todo, alternando as trocas de calor e o conforto dos usuários. Os
resultados sobre o estudo de caso demonstraram que os sistemas construtivos da edificação não são
adequados para o clima da cidade de Goiás. A fachada de pau-a-pique possui uma alta inércia térmica,
proporcionando uma diminuição das amplitudes térmicas internas devido a sua capacidade térmica de
armazenar calor e transferi-lo para o ambiente interno. Esta estratégia se mostra indesejável para as
edificações da cidade de Goiás, devido à pequena diferença na amplitude térmica ao longo do dia na cidade,
que repercute em um ambiente com a temperatura do ar indesejável como é mostrado nos resultados. Uma
hipótese seria estudar em que momento do dia a superfície interna e a temperatura do ar entram em equilíbrio
e começam a ceder calor para o meio externo ao longo do ano. Outra possibilidade é investigar se as
estratégias construtivas vernaculares aplicadas nas edificações da cidade de Goiás seriam de fato eficientes.
O uso das imagens termográficas é uma técnica que vem ganhando espaço no Brasil especialmente na área
da construção civil por ser uma metodologia de avaliação não destrutiva. Podendo ser uma ferramenta de
grande importância nas avaliações de desempenho térmico e patológicas na edificação. No caso das
edificações que compõem o patrimônio cultural, pouco se sabe do desempenho dos materiais utilizados em
suas técnicas construtivas, dificultando muitas vezes as escolhas a serem tomadas no caso de futuras
intervenções no bem tombado. No caso do desempenho térmico, a termografia mostrou ser uma ferramenta
de grande importância no auxílio do gestor em suas tomadas de decisão para a melhoria da questão do
conforto ambiental arquitetônico e urbano.
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RESUMO
O presente trabalho está inserido em um projeto de pesquisa que avaliou o projeto arquitetônico de habitação
de interesse social que está em fase de construção em um bairro na cidade de Passo Fundo/RS, que
contempla a arquitetura evolutiva e a sustentabilidade construtiva. O objetivo deste estudo é indicar a
solução mais adequada na composição da parede de steel frame aplicada em habitações de interesse social,
buscando uma forma de respaldar a decisão arquitetônica ao promover o entendimento do comportamento
térmico das possíveis vedações. Esta análise é feita pela comparação de duas normativas: NBR 15575 –
Edificações habitacionais – Desempenho e a NBR 15220 – Desempenho Térmico de Edificações. Este
estudo comparativo é efetuado a partir do resultado de cálculo simplificado utilizando o software
Transmitância nas etapas iniciais de avaliação do projeto, com o intuito de auxiliar na análise das vedações
externas (tipo de revestimento de parede e tipo de cobertura). De modo geral, a maioria dos aspectos
analisados está em conformidade com as normas utilizadas como referência para que se obtenha o mínimo de
conforto em relação à edificação e a zona bioclimática da cidade. No entanto, algumas estratégias
bioclimáticas passivas acrescidas ao projeto e que não implicariam em um custo final significativo,
apresentam potencialidade de maximização do conforto térmico dos ocupantes.
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social, Desempenho térmico, Sustentabilidade Construtiva, NBR
15575 e NBR 15220.

ABSTRACT
The present work is part a research project that evaluated the architectural design housing social interest that
is under construction in a neighborhood in the city of Passo Fundo, RS, which includes evolutionary
architecture and constructive sustainability. The objective this study is to indicate the most adequate solution
in the composition of the steel frame wall applied in social housing, seeking a way to support the
architectural decision by promoting the understanding of the thermal behavior of the possible fences. This
analysis is made by comparing two regulations: NBR 15575 - Housing Buildings - Performance and NBR
15220 - Thermal Performance of Buildings. This comparative study is carried out from the simplified
calculation result using the Transmittance software in the initial stages of project evaluation, with the
purpose of assisting in the analysis external fences (type of wall covering and type of cover). In general,
most the analyzed aspects comply with the norms used as reference to obtain the minimum comfort in
relation to the building and the bioclimatic zone of the city. However, some passive bioclimatic strategies
added to the project and that would not imply a significant final cost, present potential to maximize the
thermal comfort of the occupants.
Keywords: computer simulation, calibration, thermal performance.
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1. INTRODUÇÃO
A arquitetura energeticamente eficiente, climaticamente adequada ou bioclimática, ou mais corretamente a
boa arquitetura, como contraponto à atual tendência da arquitetura mundial, tem sido debatida no Brasil e no
mundo sob diversos aspectos que vão, desde a necessidade de preservação e recuperação dos recursos
naturais, passando pela possibilidade de restrições energéticas crescentes, até a necessidade de adoção de um
modelo de desenvolvimento ambientalmente sustentável (HENSEN, 2011).
Em edificações residenciais, o comportamento térmico é determinado, principalmente, em função
das condições ambientais externas. Nesse caso, os ganhos de calor através das superfícies externas (paredes e
cobertura) e das aberturas existentes (superfícies envidraçadas), assim como as condições de exposição à
insolação e à ventilação, são fatores determinantes do desempenho térmico de uma residência. Portanto, o
projeto de habitações apresenta um grande potencial para a incorporação de estratégias bioclimáticas,
favorecendo o melhor aproveitamento da luz e da ventilação natural, assim como identificando quais os
materiais construtivos mais adequados para adaptar a edificação ao contexto climático no qual a mesma se
insere (LAMBERTS, 2010).
Com o intuito de propor um sistema construtivo que apresentasse rapidez e menor impacto ambiental
na construção de habitação de interesse social, neste caso, o sistema Light steel frame, a pesquisa buscou
utilizar um simulador que testasse rapidamente as propriedades dos materiais e que orientasse as decisões
projetuais sem recorrer aos simuladores de desempenho. Para tanto, foram comparadas diferentes
composições de materiais usualmente utilizados no Sistema Light Steel Frame e avaliados os resultados. Os
cálculos mostraram que a inserção de placas com maior densidade tornava o sistema em conformidade com a
Norma de Desempenho quanto a capacidade térmica, no entanto o atraso térmico se elevou acima dos
parâmetros, o que seria benéfico no período de baixas temperaturas. O elevado atraso térmico teria que ser
atenuado através de outras estratégias num processo contínuo de tomada de decisões projetuais em busca do
atendimento ao desempenho esperado.
Siqueira (2005) menciona que o desempenho térmico de edificações é um fator determinante em
habitações, principalmente em habitações de interesse social, que são destinadas à população de baixa renda.
Uma edificação projetada levando-se em conta o clima local potencializa o conforto dos usuários e gera
economia de energia.
Com relação a esta afirmação alguns estudos já foram desenvolvidos, tem-se alguns exemplos como
Oliveira (2010) que abordou questões relacionadas ao desempenho térmico de habitações unifamiliares no
clima quente e úmido e sua avaliação através de simulação computacional, na fase de projeto, buscando uma
forma melhor de analisar a decisão arquitetônica e assim promover o entendimento do comportamento
térmico das edificações.
Gomes (2007) compara os sistemas de fechamentos com atraso térmico indicado pela norma NBR
15.220 em um protótipo de uma residência unifamiliar com área de 37,30m², construída em Indaiatuba/São
Paulo1. O modelo porém foi simulado considerando as cidades: Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Teresina e
Belém, e como fechamento externo, foram utilizadas placas de OSB com manta de impermeabilização e
acabamento em siding vinílico. O estudo observou que para a configuração de fechamento adotada, houve
um amortecimento da onda de calor exterior para os dias típicos de verão analisados.
Outro estudo desenvolvido por Giglio e Barbosa (2006), com sistema construtivo de painéis de
vedação em madeira para a zona climática 3, cidade de Londrina, Paraná/PR em um protótipo de habitação
de interesse social. Para as simulações foram fixadas uma única condição de cobertura, de carga térmica
interna, de ocupação, ventilação e clima externo, variando apenas as cinco composições de painéis e paredes
adotadas. Os painéis foram analisados em duas situações: primeiro separadamente, utilizando os métodos
simplificados da norma de desempenho térmico brasileira e do projeto de norma de desempenho, a segunda
simulação analisou os painéis por desempenho e para isto adotou o método de projeto da norma de
desempenho e o método das horas de desconforto. Os resultados alcançados constataram divergências entre
resultados obtidos da aplicação dos métodos normativos, analisados a partir das simulações realizadas, onde
se comprovou grandes oscilações climáticas no interior do protótipo com um painel de madeira de 2,2cm de
espessura, o qual é considerado adequado pela norma. Outra verificação constatada se observou na condição
de verão, onde o limite de temperatura máxima para obtenção do desempenho mínimo foi menor do que o
limite para obtenção do desempenho intermediário. Já na condição de inverno, para a vedação de tijolo
cerâmico 6 furos e reboco, a ausência de fontes internas de calor na configuração do protótipo resultou na
1

O projeto foi orientado pelas especificações do manual da Caixa Econômica Federal (CEF, 2003), e possui em seu
programa: sala, cozinha, dois quartos e um banheiro, o mesmo apresentado neste trabalho.
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não adequação térmica deste sistema de vedação, largamente utilizado no país. Com a avaliação térmica dos
painéis permitiu a compreensão do bom desempenho dos painéis em madeira de maior resistência térmica e
da parede de alvenaria de tijolos cerâmicos, além do baixo desempenho de paredes de pouca espessura.
No mesmo contexto climático do artigo tem-se o estudo de Santos et.al (2013), que analisou a
eficiência energética de um edifício escolar na cidade de Pelotas/RS, a nível de projeto, com 12 combinações
diferentes de fechamentos horizontais e verticais, incluindo características construtivas diferentes. Após as
simulações realizadas no software DesignBuilder versão 2.0, os resultados apontaram que “a combinação de
parede leve refletora clara e cobertura isolada clara conferiram um maior percentual de horas de conforto ao
longo do ano no edifício ventilado naturalmente, e um menor consumo para o climatizado artificialmente”.
Os estudos desenvolvidos por Soares, Adams e Ullmann (2016), em habitação unifamiliar de cunho
social, de 67,84m², na zona bioclimática 2, zona climática do estudo aqui proposto, apontaram, a partir da
aplicação do método de simulação da NBR 15.575, que num primeiro momento todos os ambientes
apresentaram nível mínimo de desempenho, exceto a sala de estar, que no período do verão, não atingiu
nenhum dos níveis. Visando atender o nível mínimo de desempenho na sala de estar, obteve-se resultado
positivo, com a inserção de um dispositivo de sombreamento bloqueando 50% da radiação solar, chegando a
redução em até 2ºC a temperatura deste ambiente. Com esta medida se constatou que a utilização de
sombreamento nas aberturas se torna efetiva no auxílio da diminuição de temperatura nos ambientes
internos.
Em avaliação de desempenho térmico de habitação de interesse social, com parâmetros estabelecidos
na NBR 15.575 para as oito zonas bioclimáticas brasileiras, os resultados apontaram que as envoltórias
utilizadas para a construção desta tipologia na maioria das cidades brasileiras atende minimamente os níveis
de desempenho exigidos. Especificamente para a zona 2, nas simulações realizadas para a condição de verão,
demonstram que as paredes em concreto armado obtiveram desempenho mínimo, enquanto as paredes de
alvenaria obtiveram desempenho intermediário. Já para a condição de inverno o envoltório de concreto
apresentou resultados de desempenho térmico superior a alvenaria (FERREIRA, PEREIRA, 2012).
No município de Passo Fundo foram realizadas medições de temperatura em bulbo seco de ar e de
umidade relativa de ar no inverno no ano de 2005 e no verão no ano de 2006, em cinco unidades
habitacionais municipais representativas do PSH (Programa de Subsídios à Habitação de Interesse
Social).Também foram realizadas cálculos de parâmetros de avaliação, tais como: transmitância térmica das
paredes e coberturas, capacidade térmica, atraso térmico e fator solar, semelhante ao realizado neste estudo.
Os resultados foram submetidos a simulação no software Energyplus e demonstraram que alguns parâmetros
estão aquém do estabelecido na NBR 15.220, exigindo recomendações em termos de tipologia, orientação
solar, tecnologias construtivas e materiais das habitações de interesse social (MENEZES, KALIL, CUNHA,
2006).
Desta forma, este artigo objetiva indicar a solução mais adequada na composição da parede de steel
frame aplicada em habitações de interesse social, buscando uma forma de respaldar a decisão arquitetônica
ao promover o entendimento do comportamento térmico das possíveis vedações.

2. CONTEXTO CLIMÁTICO DA ÁREA DE ESTUDO
O clima do Rio Grande do Sul, Estado localizado ao sul do Brasil, é temperado do tipo subtropical,
classificado como mesotérmico úmido. Devido à sua posição geográfica, entre os paralelos 27°03'42'' e
33°45'09'' latitude sul, e 49º42'41'' e 57º40'57'' longitude oeste, apresenta grandes diferenças em relação ao
Brasil. A latitude reforça as influências das massas de ar oriundas da região polar e da área tropical
continental e Atlântica. A movimentação e os encontros destas massas definem muitas das características
climáticas.
As temperaturas apresentam grande variação sazonal, com verões quentes e invernos bastante
rigorosos, com a ocorrência de geada e precipitação eventual de neve. As temperaturas médias variam entre
15 e 18°C, com mínimas de até -10°C e máximas de 40°C, conforme se observa na Figura 1.
Especificamente o clima de Passo Fundo/Rio Grande do Sul/Brasil, manteve-se o mesmo, sendo este
úmido, mesotérmico e com pouca ou nenhuma deficiência de água, ressaltando apenas que existem períodos
de queda nos índices de umidade e umidade efetiva mostrando uma tendência do clima da região para ficar
mais seco. O período mais chuvoso encontra-se entre os meses de agosto e outubro. O mês mais quente
manteve-se em janeiro com temperaturas média, máxima e mínima de 21,5 ºC, 28,5 ºC, 17,4 ºC
respectivamente. O mês mais frio manteve-se em julho com temperaturas média, máxima e mínima iguais a
12,2 ºC, 18,7ºC, 8,7ºC respectivamente.
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Figura 1 – Gráfico das temperaturas (PROJETEEE, 2014).

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
O estudo apresenta comparações de diferentes composições de materiais utilizados no sistema construtivo
Light Steel frame. Como estratégia, primeiramente foi selecionado os materiais que fazem parte do sistema
construtivo, após foi caracterizado suas propriedades físicas, a partir disto seguiu-se com cálculo
simplificado do comportamento térmico dos componentes e análises do atendimento aos requisitos da norma
de desempenho.
O grande projeto do bairro Leonardo Ilha que prevê a construção de 210 novas habitações está
localizado em uma área com aproximadamente 94 mil metros quadrados e situado a 5,00 Km do centro
urbano da cidade, região noroeste de Passo Fundo/RS.
O estudo foi realizado em uma residência unifamiliar composta por dois dormitórios, uma
sala/cozinha/área de serviço conjugadas e um banheiro, com área total de 45,63m² (Figura 2). O projeto é
padrão para todo o loteamento, e para o estudo foi considerado a implantação da Figura 3. A residência
possui pé direito de 2,60 m, sistema construtivo de Light Stell Frame (LSF), vedação interna de placa de
OSB, recheio de lã de rocha e externamente placa cimentícia, aberturas em aluminío do tipo correr, somente
nos dormitórios com venezianas, banheiro será do tipo maxim-ar, cobertura com telha cerâmica.

Figura 2 - Planta baixa e perspectiva da habitação de interesse social (AUTORAS, 2014).
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Figura 3 - Implantação da habitação de interesse social (AUTORAS, 2014).

Para a análise do desempenho térmico das paredes foi utilizado, para os cálculos, o programa de
simulação computacional Transmitância, a partir das referências numéricas das normas NBR 15220 (2005)
foram avaliados os critérios transmitância, atraso térmico e fator solar.
Ainda, para o preenchimento dos dados no programa Transmitância, foi utilizada, a direção do fluxo
de calor, em que se obtém a resistência térmica superficial interna e externa, a direção horizontal para
paredes e a direção descendente para cobertura.
O projeto inicial previa sistema construtivo Light Steel frame, vedações de Placa cimentícia 10mm
(Brasilit), Lã de Vidro (Wallfelt – 75mm e, Placa OSB (Masisa – 12mm). Cobertura: Telha Cerâmica, Lã de
Vidro (Wallfelt – 75mm ) e, Placa OSB (Masisa – 12mm).
A simulação 01 manteve o sistema construtivo do memorial e utilizou os seguintes parâmetros de
vedações e cobertura: Placa cimentícia 10mm (Brasilit), Lã de Rocha (Fibrosom – 60mm), Placa OSB
(Masisa – 12mm), cobertura em Telha Cerâmica, Lã de Rocha (Fibrosom – 60mm), Placa OSB (Masisa –
12mm). O comparativo se dará na verificação do desempenho do material lã de vidro em relação à lã de
rocha.
Para a simulação 02 foi modificado o material placa cimentícia pela placa de gesso acartonado.
Sendo a composição das vedações. Placa cimentícia 10mm (Brasilit), Lã de Rocha (Fibrosom – 60mm com
alumínio), Placa Placa em Gesso Cartonado (125mm).
Para os dados das seções, foram preenchidos os valores que correspondem à altura e ao comprimento
do material de construção a ser analisado ou das camadas de materiais a serem analisadas e para os dados das
camadas, preenchidos os valores que correspondem às propriedades térmicas dos materiais de construção. As
propriedades analisadas foram (fornecedores): densidade de massa aparente (ρ), condutividade térmica (λ),
calor específico de materiais (c) e espessura dos materiais (e).

3.1. Vedações
A avaliação do desempenho através de programas simuladores possibilita a reprodução do comportamento
térmico de diferentes composições de painéis possíveis no sistema construtivo Light Steel Framming, uma
vez que está baseado no conceito de isolação multicamada.
A tabela 1 a seguir apresenta as propriedades térmicas dos painéis que foram utilizados para a
realização da simulação computacional no programa Transmitância.
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Tabela 1 – Propriedades térmicas dos materiais construtivos

(m)

Condutividade
térmica (W/Mk)

Massa
específica
(kg/m³)

Calor
específico
(J/KG.K)

Coeficiente
de absorção
térmica

0,010

0,95

2200

840

0,9

0,012

0,17

700

2300

Espessura

Material
1

Placa cimentícia

2

Painel de Aparas
Madeira (OSB)

3

Placa de gesso acartonado

0,0125

0,35

1000

840

0,9

4

Placa de Lã de Vidro

0,075

0,04

20

700

0,9

5

Placa de Lã de Rocha

0,075

0,03

96

700

0,9

6

Placa de MDF

0,03

0,20

925

2300

0,9

7

Telha cerâmica

0,02

1,05

2000

0,92

0,9

de

0,9

Fonte: NBR 15220-2 (ABNT, 2005), Catálogo da ISOVER, Autoras, 2013.

Primeiramente foi realizada a simulação com materiais originais, ou seja, sistema construtivo Light
Steel frame, vedações de Placa cimentícia 10mm (Brasilit), isolamento com Lã de Vidro (Wallfelt – 75mm e
acabamento interno em Placa OSB (Masisa – 12mm). Cobertura: Telha Cerâmica, Lã de Vidro (Wallfelt –
75mm ) e, Placa OSB (Masisa –12mm).
A partir dos materiais alternativos foram propostas as tipologias demonstradas na Tabela 2 e
simulado o comportamento térmico das vedações internas, externas e da cobertura.
A simulação da Tipologia 01 manteve o sistema construtivo original, porém substituiu o material de
isolamento de acordo com os seguintes parâmetros de vedações e cobertura: Placa cimentícia 10 mm
(Brasilit), Lã de Rocha (Rock Fibras - 75 mm), Placa OSB (Masisa – 12 mm), cobertura em Telha Cerâmica,
Lã de Rocha (Rock Fibras - 75 mm), Placa OSB (Masisa – 12 mm). O comparativo se dará na verificação do
desempenho do material lã de vidro em relação à lã de rocha.
Para a simulação da Tipologia 02 foi modificado o material de vedação interna (OSB) pela placa de
gesso acartonado e acrescentado ao isolamento revestimento de baixa emissividade (alumínio). Sendo a
composição das vedações. Placa cimentícia 10mm (Brasilit), Lã de Rocha (Rock Fibras - 75mm com
alumínio), Placa Placa em Gesso Acartonado (125mm). A Tipologia 3 foi avaliada com o acréscimo de duas
placas estruturantes, uma interna e outra externa e na Tipologia 4 foi proposta a avaliação dos mesmos
materiais da Tipologia 3, porém com o isolamento do projeto original, ou seja, lã de vidro.
Tabela 2 - Tipologia dos sistemas de paredes utilizados nas simulações
Estrutura
Externa

Tipo

Fechamento
Externo

Original

1

4

Tipologia 1

1

5

Tipologia 2

1

5

Tipologia 3

1

2

5

Tipologia 4

1

2

4

Isolamento

Câmara
de Ar

Estrutura
Interna

Fechamento
Interno

15 mm

2

15mm

2

15mm

3
2 Placas

15mm

2

6
2 Placas

15mm

2

6

Fonte: Autoras, 2013.
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Na zona bioclimática 2 os critérios de desempenho térmico, conforme estabelecido na NBR 15575-4
(ABNT/2013) são em relação às propriedades de Transmitância Térmica (U ≤ 2,5 W/ (m².K) e Capacidade
Térmica CT ≥ 130 KJ/(m².K). Adota-se o valor alfa (α) menor que 0,6 pois observa-se que a absortância de
superfícies expostas à radiação solar é fator determinante nas temperaturas que podem ser atingidas pelas
mesmas.

3.2. Cobertura
Para a análise do desempenho térmico da cobertura foi utilizado, para os cálculos, o programa de simulação
computacional Transmitância, a partir das referências numéricas da norma NBR 15220 (2005).
Primeiramente foi realizada a simulação com materiais originais, ou seja, sistema construtivo Light Steel
frame: Cobertura: Telha Cerâmica, Lã de Vidro (Wallfelt – 40 mm), Placa OSB (Masisa –12 mm).
A partir dos materiais alternativos foram propostas novas tipologias. A simulação da Tipologia 01
manteve o sistema construtivo original, porém substituiu o material de isolamento de acordo com os
seguintes parâmetros de vedações e cobertura: Telha cerâmica, Lã de Rocha (Rock Fibras – com alumínio 40
mm) e Placa OSB (Masisa – 12 mm). O comparativo se dará na verificação do desempenho do material lã de
vidro em relação à lã de rocha. Na tipologia 2 foram comparados os desempenhos da placa OSB com a placa
em Gesso Acartonado, mantendo-se o isolamento em lã de rocha com alumínio.

4. RESULTADOS
4.1. Vedações
De acordo com a NBR 15220/2005, o desempenho térmico das vedações externas - parede deve atender aos
parâmetros: Transmitância Térmica (U ≤ 3,0 W/ (m².K), Atraso Térmico (φ ≤ 4,3) e fator solar (FS≤5,0). Os
resultados estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Análise do desempenho térmico das vedações externas – paredes de acordo com a
NBR 15220/2005 e NBR 15575/2013 para Zona Bioclimática 2
NBR 15 220-2 (2005)

NBR 15 575-5 (2013)

Parede: Leve
Transmitância
térmica U

Atraso
Térmico

Fator
Solar

W/m².k

φ horas

FS

NBR

U≤3,00

0≤4,3

FS≤5,0

Projeto Original

U = 0,49

4,2

0,4

Parede Tipologia 1

U = 0,39

5,2

0,3

ATENDE

Parede Tipologia 2

U = 0,36

8,5

0,3

ATENDE

Parede Tipologia 3

U = 0,33

13,5

0,3

Parede Tipologia 4

U = 0,40

11,8

0,3

Tipo

Transmitância
térmica U
W/m².k

U≤2,50

Capacidade
Térmica CT
KJ/m².K

CT ≥ 130

ATENDE

NÃO

U = 0,49

CT = 21

ATENDE

U = 0,39

CT = 25

ATENDE

U = 0,36

CT = 44

ATENDE

U = 0,33

CT = 152

ATENDE

U = 0,40

CT = 148

ATENDE

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO
ATENDE
NÃO
ATENDE

Fonte: Autoras, 2013.

Quando analisados os materiais entre si, verificou-se que com exceção do atraso térmico, as demais
propriedades térmicas de todas as tipologias avaliadas apresentam-se adequadas às recomendações da NBR
15 220-4. Entretanto, convém esclarecer que em todos os componentes (paredes e coberturas) buscou-se
obter um atraso térmico elevado, a fim de investigar o efeito da maximização da inércia térmica como
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estratégia de condicionamento passivo. Em relação ao atraso térmico (φ ≤ 4,3), apenas o projeto original
mostrou-se adequado, com atraso de 4,2 horas. Quanto ao fator solar, verificou-se que este não obteve
diferença, sendo que os materiais possuem o mesmo percentual, logo não interferem nas escolhas projetuais.
No inverno, o uso da massa térmica para aquecimento é uma estratégia com elevado potencial de
aplicação: pode-se acumular o calor nas paredes e coberturas, desde que sejam constituídas por materiais
com elevada capacidade térmica, controlando-se as condições de ventilação e insolação para preservar as
temperaturas mais elevadas nos ambientes internos. Portanto, recomenda-se a inserção de painéis
estruturantes e um componente interno com alta densidade, por exemplo, duas placas de MDF como as
utilizadas nas simulações das tipologias 3 e 4, objetivando o aumento da Inércia Térmica.
Quando as tipologias foram analisadas diante dos parâmetros da NBR 15575-4 considerou-se
inadequadas para a região as tipologias 1 e 2, bem como a original no atendimento ao requisito Capacidade
Térmica. O maior valor obtido foi 25KJ/m².K, valor muito distante do mínimo estabelecido pela norma (CT
≥ 130 KJ/(m².K)).
Os valores da Capacidade Térmica das Tipologias 2, 3 e 4 foram recalculados para atender aos
requisitos da norma devido a existência de isolamento térmico com valor de condutibilidade menor do que
0,065 W/(m.K) e resistência térmica maior do que 0,5 (m².K)/W. Assim, o cálculo da capacidade térmica foi
realizado desprezando-se o fechamento em placa cimentícia voltado para o ambiente externo, posicionado a
partir do isolante térmico. O resultado das Tipologias 3 e 4 atendem a este requisito apresentando valores de
Capacidade de 152 KJ/(m².K) e de 148 KJ/(m².K) respectivamente.
Nota-se uma contradição dos resultados gerados da aplicação das duas normas. Enquanto que a norma
15220-3 recomenda que as paredes sejam leves e refletoras e assim, considera adequadas todas as tipologias
para a ZB2, a 15575- 4 (ABNT, 2013) desaprova todas devido à baixa capacidade térmica.

4.2. Cobertura
De acordo com a NBR 15220/2005, o desempenho térmico das vedações externas – cobertura, está adequado
(Tabela 4), conforme especificado para transmitância térmica (U) e fator solar (FS) e não está adequado para
o atraso térmico (φ).
Tabela 4 - Análise do desempenho térmico das vedações externas – coberturas de acordo com a
NBR 15220/2005 e NBR 15575/2013 para Zona Bioclimática 2
NBR 15 220-2 (2005)

NBR 15 575-5 (2013)

Cobertura: Leve isolada
Transmitância
térmica U

Atraso
Térmico

Fator
Solar

W/m².k

φ horas

FS

NBR

U≤2,3

0≤3,3

FS≤6,5

Projeto Original

U = 0,27

9,3

0,8

U = 0,27

Cobertura Tipologia 1

U = 0,25

10,0

0,8

U = 0,25

Cobertura Tipologia 2

U = 0,25

9,0

0,8

U = 0,25

Tipo

Transmitância
térmica U
W/m².k

U≤2,30

Capacidade
Térmica CT
KJ/m².K

α – sem exigência

CT = 93

CT = 96

CT = 85

Fonte: Autoras, 2013.

Quanto à cobertura, sugere-se a substituição da telha cerâmica pela telha metálica, juntamente com a
utilização de uma cobertura com quatro camadas, sendo elas de telha metálica com pintura branca nas duas
faces, câmara de ar, manta de lã de rocha e forro de madeira. Estas especificações estão presentes no projeto
da Casa Eficiente desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina (Figura 4).
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Figura 4 - Proposta de cobertura da Casa Eficiente – UFSC (LAMBERTS ET. AL., 2010).

Dessa forma, o projeto que manteve a cobertura inicial apresentou um desempenho muito próximo
aos das tipologias 1 e 2 em relação à transmitância térmica, atendendo aos parâmetros indicados pelas duas
normas aqui estudadas quanto a este requisito, porém quanto ao atraso térmico, as simulações constataram
que nenhuma das coberturas está adequada, visto que atingiram um índice muito superior ao permitido pela
norma.
É importante ressaltar que a utilização de materiais isolantes térmicos e acústicos, como as mantas de
lã se rocha e fibra de vidro ou aglomerado de cortiça, tem-se revelado cada dia mais importante na
construção, pela capacidade de aumentar a resistência térmica das soluções construtivas, sem, no entanto
aumentar o peso da construção.
4.3. Análise geral dos resultados
A análise das propriedades térmicas dos componentes do sistema steel frame, proposto para a edificação
estudada, pelo cálculo simplificado não apresentou resultados satisfatórios, por isso antes de partir para a
simulação computacional avaliamos a substituição dos materiais. Os elevados valores de atraso térmico
apresentados foram aceitos visto que a maximização da inércia térmica é uma estratégia de condicionamento
passivo.
Esperava-se que o aumento de densidade do isolante de 20 Kg/m³ para 96 Kg/m³ substituído ao
projeto original resultasse em aumento da capacidade térmica (CT = ∑ e.c.ρ), o que não aconteceu, já o valor
de capacidade térmica apresentado com o acréscimo das placas estruturantes foi satisfatório, no entanto o
atraso térmico aumentou consideravelmente.
O atraso térmico pode ser uma boa estratégia de condicionamento passivo, pois maximiza a inércia
térmica ao acumular o calor nas paredes e coberturas, preservando as temperaturas mais elevadas nos
ambientes internos.

5. CONCLUSÕES
O cálculo simplificado dos parâmetros térmicos dos componentes do sistema proposto para as HIS, através
do programa Transmitância, permitiu a identificação do atendimento aos requisitos da Norma de
Desempenho.
O sistema proposto para a HIS somente atendeu ao parâmetro capacidade térmica nas tipologias 3 e 4
onde foram simuladas as paredes acrescidas de 2 placas estruturantes aumentando a massa específica. O
parâmetro atraso térmico requerido para as coberturas não foi atendido. As simulações 3 e 4 atendem a
normativa, pois apresentaram valores de capacidade de 152 KJ/(m².K) e de 148 KJ/(m².K), respectivamente.
Observou-se que a inserção de placas proporcionou o aumento da capacidade térmica e o elevado
atraso térmico benéfico durante os meses de inverno. Durante os meses quentes o atraso será atenuado
através da ventilação, ou seja, maior número de renovações de ar.
Com a realização do estudo se comprovou que as escolhas projetuais são um processo contínuo. Cada
decisão trará como consequência a revisão das demais. Conseguindo, assim, atender ao desempenho
esperado.
Portanto, por se tratar de habitações populares, percebe-se que a maioria dos itens analisados está em
conformidade com as normas utilizadas como referência para que se obtenha o mínimo de conforto em
relação à edificação e a zona bioclimática de Passo Fundo, RS.
Assim sendo, a arquitetura sustentável também passa a ser conhecida como de alta eficiência
energética, porque economiza e conserva a energia que capta, produz ou transforma no seu interior,
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reduzindo, portanto, o consumo energético e a suposta poluição ambiental. É uma arquitetura pensada com o
clima do lugar, com um desenho que permite tirar maior proveito das condições naturais do sítio,
estabelecendo condições adequadas de conforto físico e mental dentro do espaço físico em que se
desenvolve.
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RESUMO

A cobertura é o componente mais significativo da edificação no que diz respeito ao aumento da carga
térmica interna no último pavimento de um edifício multifamiliar, por isso, o estudo de seu desempenho
térmico auxilia na especificação adequada de materiais que reduzam gastos com energia. Nesse sentido, este
trabalho analisa o desempenho térmico pela metodologia de simulação da NBR 15.575/2013 de uma
habitação multifamiliar com 5 pavimentos, do padrão PAR (Programa de Arrendamento Residencial),
localizada na cidade de Santa Maria/RS e inserida na Zona Bioclimática Brasileira 2 (ZB2), alterando as
composições no sistema de cobertura. As unidades habitacionais são iguais em dimensão, variando apenas a
sua orientação solar e o pavimento onde estão situadas, apresentando uma sala de estar, cozinha e área de
serviço integradas, um dormitório de casal, um dormitório de solteiro e um banheiro. Para o estudo, foram
comparados quatro modelos distintos de composições no sistema de cobertura, e em todas as situações a
cobertura foi formada por telha de fibrocimento com 6,0 mm de espessura, laje de concreto armado de 10 cm
e reboco salpicado com 1,0 cm de espessura, variando-se a presença e o material do isolamento térmico, ou
seja, sua transmitância térmica. Os demais elementos da edificação não foram alterados. Seguindo as
recomendações da Norma de Desempenho, variou-se também a absortância solar da telha, sendo a das
paredes externas fixadas no menor valor, para minimizar seu impacto. Para o não atendimento do
desempenho mínimo de verão, alterou-se o número de renovações de ar e o sombreamento dos ambientes, a
fim de obter o parâmetro mínimo recomendado pela Norma. Foram analisadas as unidades habitacionais
mais críticas do ponto de vista térmico para o período de verão e inverno, representados pelo dia típico e
arquivo climático da cidade em análise, com simulações termoenergéticas realizadas com software
EnergyPlus 8.3 e auxílio da interface gráfica do SketchupMake 15 e pluging do OpenStudio. Com este
estudo, pode-se observar que apesar da variedade de isolamentos testados e posicionados acima da laje de
cobertura, sua presença nem sempre proporciona as melhores situações de desempenho térmico, ao contrário
da absortância solar, que se mostrou determinante.
Palavras-chave: desempenho térmico, composições de coberturas, habitações multifamiliares.

ABSTRACT

Roof is the most significant component of the building with respect the increase of the internal thermal load
on the last floor of a multifamily building, therefore, the study of its thermal performance assists in the
adequate specification of materials that reduce energy costs. Thus, this paper analyzes the thermal
performance by the NBR 15.575/2013 simulation methodology of a multi-family dwelling with 5 floors of
the PAR standard (residential lease program), located in the city Santa Maria/RS and inserted in Brazilian
Bioclimatic Zone 2 (ZB2), changing the compositions in the roof system. The housing units are the same in
size, varying only their solar orientation and the floor where they are situated, with a living room, kitchen
and integrated service area, a double bedroom, a single bedroom and a bathroom. For the paper, four
different composite models were compared in the roof system, and in all situations the cover was formed by
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6.0 mm thick asbestos cement tile, 10 cm reinforced concrete slab and plaster splashed with 1,0 cm thick,
varying the presence and the material of the thermal insulation, that is, its thermal transmittance. The other
elements of the building were not altered. Following the recommendations of the Performance Standard, the
solar absorptions of these roofs was also varied, the external walls being fixed at the lowest value to
minimize their impact. For non-compliance with minimum summer performance, the number of air changes
and ambient shading were changed in order to obtain the minimum parameter recommended by the Standard.
Were analyzed the most critical thermal housing units for the summer and winter period, represented by the
typical day and climatic file of the city under analysis, with thermoenergetic simulations performed by
EnergyPlus 8.3 software, SketchupMake 15 graphical interface and OpenStudio plugin. With this study, can
be observed that despite the variety of insulation tested and positioned above the cover slab, its presence
doesn’t always provide the best thermal performance situations, as opposed to solar absortance, which was
determinant.
Keywords: thermal performance, compositions of roofs, multifamily housing.

1. INTRODUÇÃO
As edificações sofrem considerável influência da radiação solar, temperatura do ar e condições climáticas. A
cobertura é o elemento construtivo da edificação de maior influência no desempenho térmico, devido à área
permanecer exposta por muitas horas à radiação solar. Ou seja, é a superfície opaca de onde se obtém os
maiores ganhos de calor para o interior de edificações térreas ou, nas edificações em altura, para o último
pavimento, sendo estes os ambientes mais críticos do ponto de vista térmico.
Nas cidades brasileiras é comum essa exposição das edificações à grande incidência solar e às altas
temperaturas, ocasionando aumento da temperatura interna dos ambientes. Com isso, tornou-se cada vez
mais comum adotar sistemas de climatização para a obtenção de conforto térmico e qualidade de vida nas
edificações. O uso de condicionadores de ar do tipo split é a tipologia mais utilizada na climatização
residencial, porém, em contrapartida, gera um aumento significativo no consumo de energia no setor. Esta
informação é ratificada pelos dados do Balanço Energético Nacional de 2015, que confirmam que cerca de
25,1% da energia elétrica total consumida é oriunda do setor residencial (BRASIL, 2016).
No contexto de crise energética que o país enfrenta, há uma grande necessidade de economizar
energia como forma de preservar o meio ambiente. Para isso, é interessante que se adotem estratégias
bioclimáticas nos projetos de edificações, que visem o uso racional da energia e o conforto dos seus usuários,
por meio de uma arquitetura adaptada ao clima, especificando os materiais adequados, uso de ventilação
natural, entre outros aspectos (MEIRIÑO, 2004).
Segundo Lamberts, Pereira e Dutra (2014), a eficiência energética é definida como um atributo
inerente à edificação, além do dever de possibilitar conforto térmico, visual e acústico aos usuários com
baixo consumo de energia. Os autores então concluem que um edifício é considerado mais eficiente quando
proporciona as mesmas condições ambientais que outro, porém, com menor consumo de energia.
A eficiência energética está diretamente ligada ao bom desempenho térmico do projeto. Assim, a
proposição de uma boa composição do sistema de cobertura de uma edificação afetará diretamente o
consumo de energia e o conforto dos usuários. A cobertura deve ter um estudo detalhado englobando sua
composição e as propriedades termofísicas dos materiais envolvidos, levando em consideração às condições
climáticas do local.
A existência de normas técnicas relacionadas ao desempenho térmico é indispensável para nortear a
qualidade da edificação. No Brasil, existem duas normativas principais que orientam o desempenho térmico
de edificações: a NBR 15.220 – Desempenho térmico de edificações (ABTN, 2005) e NBR 15.575Edificações habitacionais: Desempenho (ABNT, 2013).
A NBR 15.575 (ABNT, 2013), cuja utilização é obrigatória, apresenta os critérios de avaliação do
desempenho térmico, sendo sua classificação de acordo com a transmitância térmica, absortância e
capacidade térmica, conforme a zona bioclimática onde situa a edificação, zona esta determinada pela NBR
15.220-3 (ABNT, 2005). Estas orientações são para a avaliação de desempenho térmico pelo método
simplificado.
Já no método de simulação para avaliação do desempenho térmico, a NBR 15.575 (ABNT, 2013),
afere índices de desempenho baseados numa relação de temperatura externa versus temperatura interna de
ambientes de permanência prolongada, considerados críticos do ponto de vista térmico. Utilizando-se de
simulação computacional, por meio do software EnergyPlus sugerido pela Norma, verifica-se o atendimento
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de melhores condições térmicas no interior da edificação em relação ao ambiente exterior, para os dias
típicos de verão e de inverno da cidade a qual pertence.
O tratamento das coberturas influencia no comportamento térmico do edifício e pode reduzir a carga
térmica no ambiente, para isso, é importante especificar corretamente os materiais a fim de se obter melhoria
no desempenho térmico. Segundo Lamberts; Pereira e Dutra (2014), os materiais de construção tem uma
forte influência sobre as condições de conforto do ambiente interno de uma edificação. Algumas das formas
de se reduzir o ganho térmico é fazendo uso de isolantes térmicos, adotando cores com alta refletância na
pintura de telhas, ventilando o ático das edificações, entre outras.
Dentre os trabalhos existentes, alguns utilizam simulações computacionais para verificação da
influência da envoltória no consumo de edificações, porém, de edificações comerciais, tal como o de Melo
(2007), ou são voltados para outras zonas bioclimáticas brasileiras que não a sugerida por este estudo, tal
como Sorgato et al. (2014).
Nesse sentido, este trabalho analisa a influência de diversas composições do sistema de cobertura no
desempenho térmico de unidades habitacionais, utilizando-se a metodologia de simulação computacional da
NBR 15.575 (ABNT, 2013), para um edifício residencial multifamiliar localizado na cidade de Santa
Maria/RS, Zona Bioclimática Brasileira 2. Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla, que estuda
além das recomendações feitas pela NBR 15.5575 (ABNT, 2013), a possibilidade de ventilação na cobertura
e o que isso impacta para amenizar as temperaturas internas no verão, estação mais crítica de análise.

2. OBJETIVO
Avaliar o desempenho térmico das unidades habitacionais, conforme a metodologia de simulação
computacional da NBR 15.575/2013, de uma edificação multifamiliar do padrão PAR (Programa de
Arrendamento Residencial) inserida na cidade de Santa Maria, Zona Bioclimática Brasileira 2, considerando
variações na composição do sistema de cobertura.

3. MÉTODO
A metodologia aborda a caracterização do objeto de estudo e sua avaliação de desempenho térmico,
conforme os procedimentos do método de simulação computacional da NBR 15.575/2013.

3.1. Caracterização do objeto de estudo
O objeto de estudo é uma habitação multifamiliar com 5 pavimentos, contendo 4 apartamentos por
pavimento, os quais estão dispostos em torno de uma circulação vertical, formando um H, conforme as
Figuras 1 e 2. Esse modelo de edificação, segundo estudos de Fagundes (2014), é o exemplo mais comum do
padrão considerado PAR (Programa de Arrendamento Residencial), financiados pelos programas
habitacionais da Caixa Econômica Federal nos últimos anos na região de Santa Maria/RS. Cada apartamento
possui área útil de 43,19 m² e área total de 47,40 m², sendo o pé-direito de 2,50 m.
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Figura 1 – Planta baixa do pavimento térreo (FAGUNDES, 2014).

Figura 2 – Corte da edificação (FAGUNDES, 2014).

As unidades habitacionais são todas iguais em dimensão e rebatidas na distribuição espacial, variando
apenas a sua orientação solar e o pavimento. Elas são constituídas por uma sala de estar, cozinha e área de
serviço integradas, um dormitório de casal, um dormitório de solteiro e um banheiro, conforme a planta
baixa demostrada na Figura 3.
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Figura 3 – Planta baixa e dimensões de uma unidade habitacional (FAGUNDES, 2014).

Para o estudo, foram comparados quatro modelos distintos de composições no sistema de cobertura,
adotando a inclinação da telha (12%) e a altura da platibanda (1,0 m) conforme projeto arquitetônico. Em
todas as situações a cobertura foi formada por telha de fibrocimento com 6,0 mm de espessura (λ = 0,65
W/m.K), laje de concreto armado de 10,0 cm (λ = 1,75 W/m. K) e argamassa salpicada com 1,0 cm de
espessura (λ = 1,15 W/m.K), variando-se a presença e o material do isolamento térmico, ou seja, a
transmitância térmica do sistema. Seguindo as recomendações da Norma de Desempenho, foram alteradas as
absortâncias solares destas coberturas, o número de renovações de ar por hora e o sombreamento das janelas
externas, como será exposto no próximo item, correspondente à metodologia de simulação da NBR
15.575/2013.
Nos modelos em análise, a cobertura foi considerada como uma zona térmica, tanto para a obtenção de
resultados mais precisos do sistema de coberturas quanto para seguir a modelagem da Norma de
Desempenho que recomenda que ela possua 1 renovação de ar por hora. Porém, a título de informação, foi
calculada a transmitância térmica e capacidade térmica dos conjuntos seguindo o procedimento da NBR
15.220-3 (ABNT, 2005).
O modelo de cobertura 01 considerou a composição sem isolamento térmico, sendo formada pela telha
de fibrocimento, laje de concreto e reboco (U=2,02 W/m².K). No modelo 02, além da composição anterior a
cobertura recebeu uma camada isolante de 1,0 cm de poliestireno expandido (isopor) acima da laje (U=1,34
W/m².K). O modelo 03 diferencia-se do modelo 2 por receber isolamento térmico em lã de vidro com
espessura de 2,5 cm ao invés do isopor (U= 0,95 W/m²). Já o modelo 04 recebeu isolamento térmico em lã
de vidro com espessura de 5,0 cm (U= 0,62 W/m².K). Na Tabela 1 estão demonstrados os modelos, suas
composições e transmitâncias térmicas.
Modelo de
Cobertura
Modelo 01
Modelo 02
Modelo 03
Modelo 04

Tabela 1– Descrição dos modelos de cobertura e valores de transmitância térmica (Autoras, 2017).
Transmitância Térmica
Descrição da Cobertura
“U” (W/m².K)
Telha de fibrocimento 6,0mm + laje de concreto 10,0cm + argamassa 1,0cm
Telha de fibrocimento 6,0mm + laje de concreto 10,0cm + argamassa 1,0cm
+ isolamento térmico de isopor 1,0cm
Telha de fibrocimento 6,0mm + laje de concreto 10,0cm + argamassa 1,0cm
+ isolamento térmico de lã de vidro 2,5cm
Telha de fibrocimento 6,0mm + laje de concreto 10,0cm + argamassa 1,0cm
+ isolamento térmico de lã de vidro 5,0cm

2,02
1,34
0,95
0,62

Os demais elementos construtivos da habitação não foram alterados nos modelos simulados. As
especificações dos materiais que a compõe e suas propriedades termofísicas podem ser observadas na Tabela
2, os quais foram retirados da NBR 15.220 (ABNT, 2005).
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Tabela 2– Características termofísicas dos materiais da edificação (ABNT, 2005).
Condutividade
Calor específico
Material
Densidade [kg/m3]
térmica [W/m.K]
[J/kg.K]
Tijolo cerâmico (14x19x29 cm)
0,90
1600
920
Argamassa int/ext (2,5 cm)
1,15
2000
1000
Laje de concreto (10,0 cm)
1,75
2400
1000
Fibrocimento (0,6 cm)
0,65
1900
840
Poliestireno expandido (1,0 cm)
0,035
40
142
Lã de vidro (2,5 e 5,0 cm)
0,045
50
700

Absortância
solar
0,65
0,3
0,8
(variações)
0,2
0,3

3.2. Avaliação de desempenho térmico segundo o método de simulação da NBR 15.575/2013
A NBR 15.575 (ABNT, 2013) considera como forma de metodologia para avaliação de desempenho térmico
a simulação computacional. Ela classifica os ambientes em quatro formas quanto ao desempenho: o não
atendimento, atendimento em nível mínimo, intermediário ou superior. Estas classificações diversificam-se
de acordo com o período que está sendo avaliado, verão ou inverno, levando em consideração os dias típicos
de verão e de inverno para a cidade a qual está inserido o objeto de análise.
Além disso, a avaliação deverá ser realizada por um software recomendado por ela, já que possuem
configurações específicas. Para este trabalho, considerou-se a utilização do software EnergyPlus 8.3 com
auxílio da interface gráfica do Sketchup Make 15 e plugin do OpenStudio.
As análises foram feitas para os dias típicos de verão e de inverno da cidade de Santa Maria/RS, com
características ambientais representadas pelo arquivo climático Swera. Segundo Flores (2014), para o nível
2,5%, o dia típico de verão é 20/2, com horário crítico da temperatura externa às 15h e máxima de 33,20°C, e
o de inverno dia 9/7 às 5h com mínima de 2,49°C.
Para a modelagem da simulação térmica foi avaliado apenas o último pavimento da edificação, por
estar em contato direto com a cobertura, objeto de análise. A NBR 15.575 (ABNT, 2013) também
recomenda que se analise uma unidade deste pavimento, dita a mais crítica do ponto de vista térmico. Como
o pavimento não possui contato com o solo, o piso dos apartamentos foi configurado como adiabático. O
modelo simulado no software está exposto na Figura 4.

Figura 4 – Modelagem do último pavimento da edificação em estudo (autoras, 2017).

Segundo a NBR 15.575 (ABNT, 2013), as orientações das unidades habitacionais devem ser tais que
haja, pelo menos, um dos dormitórios ou sala com duas paredes expostas, devendo ser preferencialmente: no
verão a janela do compartimento voltada para oeste e a outra parede a norte, no inverno a janela do
compartimento orientada a sul e a outra parede a leste. Caso essas situações não sejam possíveis, a Norma
recomenda que o ambiente deva ter pelo menos uma janela voltada para oeste, no caso de verão, ou uma
janela voltada para o sul, no caso de inverno.
Comparando-se as orientações da NBR 15.575 (ABNT, 2013) sobre classificação de unidade
habitacional com desempenho térmico crítico e o edifício multifamiliar estudado, percebe-se que para o
verão, a unidade habitacional mais desfavorável seria o apartamento 01, pois o dormitório de casal possui
uma janela voltada a oeste e a outra parede voltada a norte. Já para o inverno, a unidade habitacional mais
próxima é o apartamento 03, onde a sala de estar tem uma das janelas orientada a sul e a outra parede voltada
a leste, conforme Figura 5.
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Análise de verão
Análise de inverno

Figura 5 – Planta baixa com definições de unidades habitacionais críticas: apartamento final 01 no verão e final 03 no inverno
(autoras, 2017).

Para cada ambiente do pavimento analisado, a norma recomenda que se considere a taxa inicial de
ventilação em 1 ren/h e, se os critérios não forem atendidos, altere-se a ventilação e o sombreamento dos
compartimentos. Já no caso da cobertura, a ventilação deve ser fixa em 1 ren/h, por isso ela foi configurada
como uma zona térmica.
Outra recomendação da Norma é que haja a variação da absortância (α) à radiação solar das paredes,
caso elas ainda não tenham coloração definida no projeto, em 0,3 para cores claras, 0,5 para cores médias e
0,7 para cores escuras. Como o estudo é baseado no impacto térmico que a cobertura proporciona à
edificação, a variação da absortância solar foi simulada para a cobertura e não para as paredes. O valor
adotado para as paredes externas foi o menor recomendado pela Norma, 0,3, a fim de interferir o mínimo
possível nas análises da contribuição pelo telhado. Além do exposto pela norma, optou-se por considerar
também a absortância solar com valor 0,85, o que segundo Silveira et. al. (2012) é o valor correspondente a
um telhado envelhecido de fibrocimento, tal como se encontram muitos edifícios.
Os parâmetros de aceitabilidade de desempenho térmico da NBR 15.575 (ABNT, 2013) estão
relacionados à zona bioclimática da edificação, bem como o solstício. Para a zona bioclimática 2 (ZB 2),
correspondente a cidade de Santa Maria, as condições estão expostas na Tabela 3.
Tabela 3 – Critérios de avaliação de desempenho térmico para condições de verão e inverno (ABNT, 2013).
Solstício Nível de desempenho térmico
Critérios – ZB 2
Mínimo
Ti, max ≤ Te, max
Verão
Intermediário
Ti, max ≤ (Te, max – 2 °C)
Superior
Ti, max ≤ (Te, max – 4 °C)
Mínimo
Ti, min ≥ (Te, min + 3°C)
Inverno
Intermediário
Ti, min ≥ (Te, min + 5°C)
Superior
Ti, min ≥ (Te, min + 7°C)

Nos casos de não atendimento ao desempenho mínimo no verão pelo método da simulação, a NBR
15.575 (ABNT, 2013) orienta simular novamente seguindo mais três opções até que uma delas atenda aos
critérios estabelecidos na Tabela 3:
 substituir a taxa de ventilação de 1,0 para 5,0 ren/h;
 inserção de proteção solar externa ou interna da esquadria externa com sombreamento de, no
mínimo, 50% da radiação solar direta e taxa de ventilação de 1,0 ren/h;
 inserção de proteção solar externa ou interna da esquadria externa com sombreamento de, no
mínimo, 50% da radiação solar direta e taxa de ventilação de 5,0 ren/h.

4. RESULTADOS
Os resultados das temperaturas internas nas unidades habitacionais analisadas, de acordo com cada solstício,
tiveram seus valores comparados com os critérios de avaliação de desempenho térmico da NBR 15.575
(ABNT, 2013), já especificados na Tabela 3 deste artigo.
Para a análise dos níveis de desempenho, as temperaturas internas dos ambientes analisados são
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comparadas à temperatura máxima externa para verão e mínima externa para inverno nos seus respectivos
dias típicos. No verão, a temperatura máxima do dia típico no nível 2,5 %, em 20/2 às 15h, é de 33,20°C. No
inverno, a temperatura mínima do dia típico no nível 2,5 %, em 9/7 às 5h, é de 2,49°C.
Para a situação de inverno, pode-se observar o desempenho térmico dos compartimentos da unidade
habitacional 3 da edificação no Quadro 1.
Quadro 1 – Análise do desempenho térmico para o dia típico de inverno 2,5% (autoras, 2017).

Avaliando-se os resultados, pode-se constatar que todos os modelos de cobertura analisados foram
aprovados para a situação de inverno. A configuração de absortância solar igual a 0,3 é a de pior
desempenho térmico quando comparada às demais. Já o acréscimo de isolamento térmico na cobertura da
edificação causa uma diminuição nas temperaturas mínimas, se compararmos as mesmas absortâncias com
valores mais elevados. Em geral, pode-se dizer que quanto maior a absortância solar da cobertura, menor é a
necessidade de se ter uma transmitância térmica baixa, para a avaliação de simulação computacional no
período de inverno para o objeto estudado.
Para o período de verão, pode-se observar os resultados do desempenho térmico da edificação por
meio das temperaturas máximas do dia típico no Quadro 2.
Analisando os resultados das temperaturas máximas dos ambientes da unidade habitacional 1 para o
dia típico de verão, verificou-se que o Modelo 01 alcançou o nível mínimo de desempenho térmico somente
para o dormitório de solteiro e a sala de estar, quando a absortância foi igual a 0,3, considerando-se 5 ren/h
para a ventilação mais o sombreamento de 50% das aberturas. Mesmo assim, a unidade habitacional não foi
aprovada, já que o dormitório de casal deste apartamento apresentou temperatura interna maior que a
temperatura máxima externa. Ou seja, para a configuração original da cobertura (U = 2,02 W/m².K) a
edificação não seria aprovada perante a NBR 15.575 (ABNT, 2013) pelo método de simulação
computacional.
Para o Modelo 02, com 1,0 cm de polipropileno expandido acima da laje de cobertura, repetiram-se os
mesmos resultados que a situação do Modelo 1, porém com temperaturas ligeiramente mais baixas que o
modelo anterior. No Modelo 03, com isolamento em lã de vidro de 2,5 cm, a situação se repete, e as
temperaturas internas são suavemente menores que os outros dois. Já no Modelo 04, com isolamento em lã
de vidro de 5,0 cm, verifica-se o total atendimento do desempenho térmico mínimo da unidade habitacional
3, quando esta possui a absortância 0,3, ventilação de 5 ren/h e sombreamento de 50% das aberturas.
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Quadro 2 – Análise do desempenho térmico para o dia típico de verão 2,5% (autoras, 2017).

884

9

5. CONCLUSÕES
O estudo verificou o desempenho térmico de uma edificação multifamiliar, localizada na ZB 2, pelo método
de simulação computacional da NBR 15.575 (ABNT, 2013), nos períodos de verão e inverno, com variadas
composições de coberturas e pode-se constatar que, apesar da variação na transmitância térmica (com
isolantes térmicos posicionados acima da última laje), conhecidos na bibliografia como boas soluções para o
conforto térmico, sua presença não proporcionou uma melhora significativa no seu desempenho térmico.
A absortância solar da telha de cobertura mostrou-se decisiva na influência da temperatura interna dos
ambientes avaliados, sendo as absortâncias mais baixas favoráveis para o verão e as mais altas, para o
período de inverno. Outro fator importante a ser considerado é a taxa de ventilação interna nos ambientes
para o período de verão. Nota-se que para um mesmo modelo, o aumento da ventilação de 1 para 5 ren/h
chega a diminuir em mais de 6°C as temperaturas internas máximas de verão quando a transmitância térmica
é alta. Logo, para o verão, comparando-se as duas alterações recomendadas pela NBR 15.575, ventilação
interna e sombreamento, o sombreamento mostrou-se ter menor influência na diminuição da temperatura
máxima interna do que a ventilação.
No inverno, as absortâncias solares mais baixas se comportam melhor nas configurações de cobertura
com transmitância térmica menor, pois, o isolamento impede que o calor dos ambientes recebido por
radiação solar pela cobertura durante o dia seja dissipado a noite para o exterior. Já no caso de valores altos
de absortâncias solares das telhas, estes elevam a temperatura mínima dos ambientes quanto maior a
transmitância térmica do telhado e maior for sua área de cobertura. Por isso, a sala de estar, obteve sempre
temperaturas mais altas que os dormitórios nos quatro modelos sugeridos para o dia típico de inverno.
Dessa forma, para um prédio multipiso, próximo da edificação escolhida, e pertencente a ZB 2,
conclui-se que o ideal é o emprego de coberturas com baixa absortância solar e baixa transmitância térmica
(isolada), com a possibilidade de ventilação e sombreamento dos ambientes de permanência prolongada no
período de verão, sendo descobertos e fechados no solstício de inverno.
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RESUMO

O objetivo dessa pesquisa é avaliar o comportamento térmico de uma edificação com quatro tipos de torre de
vento, atuando como captador, associada à cobertura verde, utilizando simulações computacionais com o
software EnergyPlus®. A metodologia do trabalho possui as seguintes etapas: construção da geometria dos
modelos, definições da envoltória, incluindo a ventilação natural e simulações no software EnergyPlus ® para
oito cidades brasileiras, representando cada uma das zonas bioclimáticas do país, nos períodos de inverno e
verão. A partir da análise dos resultados, observou-se que a cobertura verde na laje da torre e/ou da
edificação reduziu a temperatura do ar interno desses ambientes, principalmente na Zona Bioclimática 7,
representada pela cidade de Cuiabá, onde houve uma redução de 2,4°C da temperatura interna da edificação
em relação à externa, orientando arquitetos e engenheiros a incorporarem as torres de vento corretamente em
seus projetos.
Palavras-chave: captador de vento, cobertura verde, simulação computacional.

ABSTRACT

The objective of this research is to evaluate the thermal behavior of a building with four types of wind tower,
acting as catcher, associated with green roof, using computer simulations with EnergyPlus software. The
methodology of this research includes: construction of the models geometry, definitions of the envelope,
including natural ventilation, and computer simulations with EnergyPlus for eight Brazilian cities,
representing the bioclimatic zones during winter and summer seasons. The results incated that the green roof
on the tower and / or building slab reduced the indoor air temperature, mainly in the bioclimatic zone 7,
represented by the city of Cuiabá, where there was a reduction of 2,4°C in the internal temperature of the
building in relation to the external temperature which helps architects and engineers to incorporate the wind
towers correctly into their projects.
®

®

Keywords: wind catcher, green roof, computational simulation.
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1. INTRODUÇÃO
Uma das estratégias mais adequadas para o resfriamento passivo dos edifícios é a ventilação natural,
principalmente em clima quente e úmido, para a manutenção da qualidade do ar interno. A massa de ar no
interior dos ambientes deve ser utilizada no resfriamento da edificação e/ou direcionada diretamente sobre os
usuários com o objetivo de tornar os ambientes termicamente confortáveis.
Para Negreiros e Pedrini (2013), a ventilação natural mostra-se eficaz para melhoria no desempenho
térmico em grande quantidade de horas do ano, sendo a estratégia mais simples para promover conforto
térmico quando a temperatura interna se torna elevada. Para obtenção de conforto, ela é indicada em climas
onde a temperatura de ar externa esteja em condições aceitáveis de conforto, pois através desta estratégia se
alcança o resfriamento com a temperatura interna se igualando a temperatura externa.
Uma alternativa para potencializar o uso da ventilação natural na edificação é a utilização de torres de
vento situadas acima do nível da cobertura, as quais podem funcionar como captadores ou extratores de ar,
sendo eficientes como solução arquitetônica na promoção da renovação do ar e do conforto higrotérmico.
Martins et al. (2009) afirmam que em grande parte da região do Brasil, onde predomina o clima quente
e úmido, as taxas de velocidade do ar são bastante altas e passíveis de serem amplamente utilizadas para
proporcionar conforto por meio do uso de elementos de captação do vento em edificações. Apesar de ainda
pouco empregadas, as torres de vento oferecem um eficiente aproveitamento desse recurso.
Kang e Strand (2009) simularam no software EnergyPlus® uma edificação composta por uma torre de
vento com sistema de resfriamento evaporativo localizado próximo à abertura superior, considerando dados
climáticos de três cidades norte-americanas: Phoenix (árido), Dallas (subtropical úmido) e Orlando
(subtropical quente e úmido), obtendo-se então três resultados distintos para a mesma construção. Após a
análise dos resultados concluíram que esse tipo de torre teve melhor comportamento em regiões de clima
quente e seco com diferença de temperatura chegando a 17,7°C entre o ar externo e interno à edificação.
El-Shorbagy (2010) relatou sobre a importância da torre de vento tradicional para melhorar o
desempenho térmico e ampliar a sua aplicabilidade. Isto irá trazer novas oportunidades para a utilização
deste antigo mecanismo de refrigeração passiva no mundo atual, desde que seja aceita por arquitetos
contemporâneos, pois o crescimento pela procura de fontes de energia renováveis desperta a combinação
entre o conhecimento tradicional e tecnologia avançada, e, a falta de desenvolvimento de modelos do mundo
real é um dos fatores que atualmente inibem a ampla aplicação de captadores de vento.
Andrade, Caram e Labaki (2012) avaliaram quatro tipos de torres de vento, com diferentes geometrias,
através de ensaios em túnel de vento, os quais permitiram estudar as características técnicas das torres
analisadas e seus efeitos sobre a ventilação interna do ambiente. A comparação entre as quatro torres de
vento, em relação à velocidade do ar interna à edificação, permitiu concluir que as torres de oito e doze
aberturas são as mais eficientes por possuírem maiores picos de velocidade na maioria das posições
consideradas. Quanto aos valores de coeficiente de pressão, observou-se que as aberturas mostraram-se
eficientes para a entrada do fluxo de ar, mas considerando as três faixas de velocidade (baixa, média e alta)
foram as mesmas torres que apresentaram menor variação, permitindo a passagem do ar em todas as
direções.
Apesar dos benefícios, em determinadas épocas do ano, quando não há vento ou a velocidade do vento
é baixa, a edificação pode ficar exposta a altas temperaturas, sendo necessária a combinação da torre de
vento com outro sistema de resfriamento passivo como as coberturas verdes, as quais oferecem benefícios
ambientais decorrentes do processo de evapotranspiração das plantas, promovendo o isolamento térmico e a
conservação de energia elétrica da edificação.
VanWoert et al. (2005) verificaram que além das coberturas verdes protegerem as construções da
insolação, diminuindo assim o consumo de energia, elas aumentam a vida útil de uma cobertura protegendo
seus componentes dos danos causados por raios ultravioleta, temperaturas extremas e rápidas oscilações de
temperatura, filtram os poluentes atmosféricos prejudiciais, promovem maior estética favorecendo o
ambiente à vida e trabalho, têm potencial para reduzir o efeito urbano “ilha de calor” e ainda auxiliam na
retenção de águas pluviais.
Andrade e Roriz (2009) estudaram o comportamento térmico de uma cobertura ajardinada com a
grama Braquiária (Brachiaria humidicola), que atinge 1m de altura, comparando-o com o de uma cobertura
tradicional (laje exposta), na cidade de São Carlos, SP. Os resultados indicaram que, no período de frio, a
temperatura superficial interna da laje tradicional apresentou maiores oscilações diárias, com máxima de
22,2°C, enquanto que a da cobertura verde foi de 19,2°C, e, no período de calor, a tradicional com máxima
de 41,6°C, enquanto que a da cobertura verde foi de 26,2°C. Ao analisar-se as temperaturas na situação de
calor, percebeu-se uma contribuição significativa da cobertura verde, porque com a incidência do Sol, a
evapotranspiração do vegetal retira calor da cobertura, resfriando a superfície do teto.
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Bau et al. (2013) realizaram medições de temperaturas interna e externa às coberturas verdes
extensivas construídas em edificações das Universidades de Taipé (cidade ao Norte de Taiwan com clima
subtropical) e Chiayi (cidade ao Sudoeste de Taiwan com clima tropical), onde foram analisados o
desempenho térmico dessas coberturas e seu potencial para amenizar as altas temperaturas das cidades. Após
as medições, em período de calor, verificaram que a diminuição das temperaturas do ar interno às edificações
foram de até 22,5°C em Taipé e 25,1°C em Chiayi, e, no meio urbano, a redução foi de 42% durante o dia e
17% a noite.
Coutts et al. (2013) estudaram o comportamento térmico de quatro tipos de coberturas em Melbourne:
com telha de aço, telha de aço branca, vegetação (cobertura verde extensiva) e sem vegetação (apenas terra),
utilizando termopares instalados interna e externamente às coberturas para medir as temperaturas. As
medições indicaram que enquanto a temperatura máxima do ar externo foi de 25°C, as temperaturas
máximas do ar interno à edificação foram de 35°C, 31°C, 27°C e 28°C para o telhado em aço, aço branco,
com e sem vegetação, respectivamente. Apesar da cobertura verde apresentar melhores resultados em relação
às outras, aconselha-se utilizar uma vegetação mais densa para potencializar o seu desempenho.
Por esses trabalhos anteriormente descritos percebe-se que há muitos benefícios oferecidos pelas torres
de vento e coberturas verdes em relação ao desempenho térmico do ambiente construído, porém a
combinação desses dois dispositivos é pouco difundida e é abordada nesse artigo para estimular o interesse
dos projetistas em adotar tais sistemas conjugados.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é avaliar o comportamento térmico de uma edificação com torre de vento, atuando
como captador, associada à cobertura verde, utilizando simulações computacionais, em oito diferentes zonas
bioclimáticas.

3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido em duas etapas principais:
1. Geometria dos modelos.
2. Definição dos modelos computacionais representativos, utilizando o software EnergyPlus® versão
8.0.0.

3.1. Geometria dos modelos
Para essa pesquisa foram adotados quatro tipos de torres com as seguintes geometrias: unidirecional (uma
abertura), tetradirecional (quatro aberturas), octodirecional (oito aberturas) e dodecadirecional (doze
aberturas).
Os modelos unidirecional e tetradirecional foram definidos baseando-se no modelo utilizado por
Karakatsanis, Bahadori e Vickery (1986) com algumas modificações na edificação acoplada à torre,
como a altura e dimensões das aberturas, as quais foram projetadas de acordo com o Código Sanitário
(1978).
As torres octodirecional e dodecadirecional foram projetadas com a mesma área da seção
transversal da maquete de quatro aberturas, e, a soma das áreas das aberturas superiores e inferiores é
igual à da maquete tetradirecional.
A primeira etapa da simulação foi construir a geometria no aplicativo SketchUp ®, o qual possui um
plugin que transfere as dimensões dos modelos, em forma de coordenadas cartesianas, para o software
EnergyPlus® .
Os modelos possuem todos os elementos de interesse e suas características reais foram construídas
com o máximo de precisão, pois a simplificação do modelo pode gerar dúvida sobre a confiabilidade dos
resultados (tabela 1).
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Tabela 1 – Esquema das edificações com as torres analisadas.

Planta

Planta

Corte AA

Corte AA

Unidirecional

Tetradirecional

Planta

Planta

Corte AA

Corte AA
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Octodirecional

Dodecadirecional

3.2. Definição dos modelos computacionais
3.2.1. Definições da envoltória
As paredes da edificação e da torre são de alvenaria constituída por tijolo cerâmico maciço (9,0cm x 5,0cm x
19,0cm), revestidas em ambas as faces com 3cm de argamassa de areia, cimento e cal, pintadas com tinta
branca, totalizando 15cm de espessura, e para a cobertura foram definidas quatro tipologias distintas,
aplicadas a cada torre, conforme a tabela 2.
Torre
X
Tipologia
Cobertura
da torre e
edificação
em laje de
concreto
pintada de
branco com
15cm
de
espessura
(C1)
Cobertura
verde
na
torre e laje
de concreto
pintada de
branco com
15cm
de
espessura
na
edificação
(C2)
Laje
de
concreto
pintada de
branco com
15cm
de
espessura
na torre e
cobertura
verde
na
edificação
(C3)
Cobertura
verde
na
torre e na
edificação
(C4)

Tabela 2 – Tipos das edificações com as torres analisadas.
Unidirecional

Tetradirecional
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Octodirecional

Dodecadirecional
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A cobertura verde foi construída sobre a laje de concreto, a qual está representada na figura 1.

Figura 1- Esquema da cobertura verde analisada.

O piso dos dois ambientes foi constituído por uma camada de concreto aplicada diretamente sobre o solo,
com 15cm de espessura, permitindo trocas térmicas entre os ambientes e o solo.
A abertura da edificação foi sempre orientada na direção Norte, pois todas as cidades simuladas
encontram-se no hemisfério Sul, considerando a direção do vento variando a cada 90°, e todas as áreas para
entrada e saída do ar sempre abertas, permitindo a circulação permanente do ar.

3.2.2. Uso e ocupação, Iluminação e Equipamentos
A edificação foi considerada sem ocupação de pessoas e energia elétrica, pois os objetos de estudo são
células-teste, isto é, modelos utilizados para avaliar algo que poderá ser aperfeiçoado.

3.2.3. Ventilação
A ventilação natural foi simulada utilizando-se o algoritmo AirflowNetwork® incorporado ao software
EnergyPlus®. A ocorrência de ventilação foi também dependente de uma rotina de disponibilidade de
ventilação, estipulada para ocorrer durante todo o dia. Os coeficientes de pressão das fachadas da edificação
foram definidos pelo próprio software EnergyPlus/AirflowNetwork® para a torre unidirecional, e, para as
outras, foram inseridos manualmente.

3.2.4. Locais simulados
Os modelos foram simulados para 8 cidades brasileiras, uma para cada Zona Bioclimática Brasileira, de
acordo com a classificação da NBR-15220 (ABNT, 2005).
O critério de escolha das cidades foi a disponibilidade de dados para simular dias típicos de projeto
para inverno e verão no software EnergyPlus®, além da localização destas cidades, devendo contemplar todas
as regiões brasileiras, com seus climas diferenciados (tabela 3).
Os arquivos EPW, que contêm as características climáticas de cada cidade brasileira e utilizados nas
simulações, foram retirados do site da empresa Roriz Bioclimática (http://www.roriz.eng.br/epw_9.html).
Tabela 3– Cidades selecionadas para as simulações.
Cidade

Estado

Zona

São Joaquim

SC

1

Teresópolis

RJ

2

Belo Horizonte

MG

3

São Carlos

SP

4

Vitória da Conquista

BA

5

Goiânia

GO

6

Cuiabá

MT

7

Belém

PA

8
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Os resultados são representados a seguir pelos gráficos das médias das temperaturas por mês para verificar a
época em que a temperatura interna à edificação tem o menor valor em relação a temperatura externa e à
interna da torre, cuja verificação permite evidenciar a Zona 7, representada pela cidade de Cuiabá.

4.1. Torre Unidirecional
Para as quatro situações simuladas percebe-se pela figura 2 que nos casos 3 e 4 (C3 e C4) houve um melhor
desempenho dessa torre para a edificação, notadamente na cidade de Cuiabá, atingindo no mês 10 (outubro)
a sua maior diferença entre as temperaturas externa e interna de 2,4°C, sendo que nos outros casos (C1 e C2)
essa diferença foi de 0,5°C para o mesmo mês.
Isso ocorre porque a área ocupada pela cobertura verde é maior nos dois últimos casos (C3 e C4),
diminuindo assim a absorção de calor pelas lajes expostas.
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TExt: Temperatura do ar externo; TIT: Temperatura do ar interno da torre; TIE: Temperatura do ar interno da edificação
Figura 2 – Temperaturas médias mensais para a torre unidirecional.

4.2. Torre Tetradirecional
Observando a figura 3 nota-se que em todos os casos (C1 a C4) ocorreu um desempenho igual dessa torre na
edificação para a cidade de Cuiabá no mês 10 (outubro), no qual houve uma diferença entre as temperaturas
interna e externa no valor de 0,1°C, ao contrário dos resultados da torre unidirecional.
Esse fato pode ser explicado pelo aumento do número de aberturas na torre, os quais, embora
intensifiquem a ventilação natural captando o vento em outras direções, aumentam a temperatura interna por
meio da absorção de calor das paredes internas da torre (divisórias), e, consequentemente a cobertura verde,
tanto da torre como da edificação, liberará esse calor lentamente, ao contrário da laje exposta.
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TExt: Temperatura do ar externo; TIT (M): Média das temperaturas do ar interno de cada seção da torre; TIE: Temperatura do ar
interno da edificação
Figura 3 – Temperaturas médias mensais para a torre tetradirecional.

4.3. Torre Octodirecional
Considerando os casos simulados (C1 a C4) observa-se pela figura 4 que não houve alterações nas diferenças
entre as temperaturas externa e interna da edificação em relação a essa torre para a cidade de Cuiabá no mês
10 (outubro), cujo valor foi de 0,1°C para todos os casos, contrariando novamente os resultados da torre com
uma abertura.
Essa situação ocorre pelo mesmo motivo que a torre tetradirecional, sendo que nesse caso o número
de paredes internas da torre (divisórias) é maior, aumentando a absorção de calor e transferindo-o para a
edificação, sendo liberado em um tempo maior pela cobertura verde quando comparado à laje exposta.
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Octo C4: Cuiabá
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TExt: Temperatura do ar externo; TIT (M): Média das temperaturas do ar interno de cada seção da torre; TIE: Temperatura do ar
interno da edificação
Figura 4 – Temperaturas médias mensais para a torre octodirecional.

4.4. Torre Dodecadirecional
Pela figura 5 verifica-se que não houve alterações nos casos simulados (C1 a C4) para a cidade de Cuiabá no
mês 10 (outubro), pois a diferença entre as temperaturas externa e interna foi de 0°C nos quatro casos,
discordando mais uma vez dos resultados da torre unidirecional.
Esse fato ocorre pelo mesmo motivo das torres com quatro e oito aberturas, uma vez que o número
de paredes internas (divisórias) é maior quando comparado às outras, e, consequentemente a absorção de
calor também se eleva, necessitando a cobertura verde de um tempo maior que a laje exposta para liberá-lo.
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TExt: Temperatura do ar externo; TIT (M): Média das temperaturas do ar interno de cada seção da torre; TIE: Temperatura do ar
interno da edificação
Figura 5 – Temperaturas médias mensais para a torre dodecadirecional.

Nas outras cidades simuladas foram encontrados valores de diferenças entre as temperaturas interna e
externa variando de 0°C a 1°C para as edificações com cobertura verde, isto é, abaixo dos valores de Cuiabá,
894

9

que ultrapassaram 2°C. Além disso, a cobertura verde (cobertura pesada) não é uma estratégia recomendada
para os outros locais, sendo a cobertura leve isolada indicada para as cidades das zonas de 1 a 6 e a cobertura
leve refletora da zona 8.

5. CONCLUSÕES
A partir das análises realizadas verifica-se que a adição de uma cobertura verde em torres de vento e/ou
edificação é uma alternativa viável para otimizar o resfriamento do ar e a sua potencialização quanto à
ventilação natural, amenizando a temperatura do ar no interior desses ambientes, tornando-os
termicamente confortáveis, especificamente para cidades da Zona Bioclimática 7, que apresentam clima
quente e seco.
A torre unidirecional foi a que apresentou o melhor resultado, chegando a uma diferença de até
2,4°C entre as temperaturas externa e interna à edificação, ao contrário das outras torres com maior número
de aberturas para a entrada do ar, nas quais a cobertura verde não mostrou resultados satisfatórios, com
diferenças em torno de 0°C, devido ao aumento da temperatura do ar interno da torre provocado pela
absorção de calor das divisórias, transferindo-o para o interior da edificação, onde a cobertura verde
necessita de um tempo maior para liberá-lo do que a laje exposta.
A utilização de simulações computacionais mostrou-se como uma ferramenta satisfatória,
possibilitando a avaliação dos ambientes analisados em curto período de tempo. Além disso, poderá ser
proposto um conjunto de diretrizes, para cada zona bioclimática, orientando arquitetos e engenheiros a
incorporarem as torres de vento corretamente em seus projetos.
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RESUMO

As Chaminés Solares são dispositivos que promovem o aumento das trocas de ar no ambiente, com
consequente renovação de ar e redução dos gastos energéticos de um edifício. Esse artigo apresenta uma
investigação sobre o tratamento estatístico dos resultados de duas metodologias usadas para simulação do
efeito chaminé, uma delas, válida, e a outra, sem modelos numéricos do efeito chaminé: foram comparados e
analisados os resultados obtidos por simulações em CFD com mais duas simulações no EnergyPlus,
utilizando o modelo ThermalChimney e o Airflow Network. As simulações foram baseadas no dispositivo
Brise-Chaminé-Solar, protótipo construído que validou o CFD. Foram utilizados para o tratamento dos
resultados de fluxos de ar, o Erro Absoluto Médio (EAM), a diferença horária média, gráficos BoxPlot e de
dispersão. Concluiu-se que os melhores indicadores estatísticos para análise dos fluxos de ar foram o EAM e
o gráfico de dispersão, preferencialmente a combinação de ambos.
Palavras-chave: Chaminé Solar; Simulação Termoenergética; EnergyPlus

ABSTRACT

Solar Chimneys are devices that have a potential to promote air changes, with air renovation and savings in
the building energy budget. This paper presents an analysis of the statistic results of two methodologies used
to simulate the stack effect in EnergyPlus: results obtained from CFD simulation were used to compare and
analyze two other methodologies of EnergyPlus, using the ThermalChimney model and Airflow Network..
The simulations were based on the Brise-Chaminé-Solar built prototype which validated the CFD
simulations. The Root Mean Square Error (RMSE), the average hourly difference, BoxPlot and Scatter charts
were used for the results processing. The conclusion pointed out that the best statistical indicators for
analyzing airflows were the RMSE and the Scatter chart, rather the combination of both.
Keywords: Solar chimney; Energy Simulation; EnergyPlus
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1. INTRODUÇÃO
A ventilação é uma das principais estratégias para alcançar conforto e eficiência energética. A ventilação
natural pode ocorrer através da ação direta dos ventos, do efeito chaminé ou da combinação de ambos. A
ventilação natural, segundo Schulze e Eicker (2012) deve atender a duas funções principais, proporcionar
qualidade e trocas do ar interno, sem a necessidade do uso de eletricidade, e aumentar o nível de conforto em
dias quentes. Entretanto, de acordo com os autores a falta de estudos e planejamento de aberturas para a
ventilação natural, assim como a pouca disponibilidade de resultados de avaliações de edifícios ventilados
naturalmente prejudicam a aplicação desse tipo de estratégia de conforto.
Neves e Roriz (2012) alertam que, em áreas urbanizadas, existem grandes perdas da velocidade do vento
devido aos obstáculos urbanos, o que torna o efeito chaminé uma importante alternativa pelo fato deste não
depender da ação direta dos ventos.
Nesse contexto, as Chaminés Solares são dispositivos que possuem grande potencial para o aumento das
trocas de ar e ventilação natural, do conforto térmico e redução dos gastos energéticos de um edifício.

1.1 Chaminés Solares
Zhai, Song e Wang (2011) e Asadia et al. (2016) definiram Chaminés Solares como dispositivos que
utilizam a radiação solar para promover o efeito chaminé e melhorar a ventilação natural em edificações.
Estes dispositivos possuem vantagens relacionadas ao baixo custo operacional, não utilização de energia
elétrica e redução nas emissões de dióxido de carbono. As Chaminés Solares são compostas por um duto que
absorve a energia solar o que, por consequência, passa por um aumento da sua temperatura e uma diminuição
da densidade do ar no seu interior. A queda da densidade faz com que o no ar interior da cavidade se eleve e
seja expulso pela abertura superior da chaminé.

1.2 Simulação Termoenergética de Chaminés Solares
Devido a sua importância e complexidade, metodologias de análise foram desenvolvidas e testadas
para prever o comportamento e efeitos do vento em edificações. Esses modelos têm como objetivo, além de
prever o desempenho da ventilação, fornecer informações relativas a parâmetros do ar no interior de um
ambiente ou em um edifício, antes mesmo da sua construção ou reforma (CHEN, 2009). Destacam-se na
bibliografia, entre as metodologias de análise de dispositivos proporcionadores de ventilação natural os
modelos analíticos, modelos experimentais em escala, modelos em escala 1:1, modelos multizonas
(EnergyPlus) e modelos CFD (Computational Fluid Dynamics). Embora citadas diferentes metodologias de
análise dos efeitos dos ventos, autores como Lee; Strand, (2008); Koronaki, (2012); Schulze; Eicker (2012);
Neves; Roriz (2012); Asadi et al., (2016) basearam seus estudos em simulações no EnergyPlus e
apresentaram resultados satisfatórios na simulação de diferentes Chaminés Solares.
O EnergyPlus é um programa computacional criado a partir dos programas BLAST e DOE-2. É
disponibilizado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, desenvolvido para a análise energética
de edificações, para simulação de cargas térmicas, temperatura, ventilação, radiação entre outros (MELO;
WESTPHAL; MATOS, 2009). O programa utiliza o método de cálculo do balanço térmico, é validado pelo
método bestest da ASHRAE Standard 140 (2011).
As simulações termoenergéticas no EnergyPlus são realizadas pelo modelo para cálculo de fluxo de ar
denominado AirflowNetwork. De acordo com Zhang, Lam, Yao (2013), no modelo de rede adotado pelo
programa, cada zona é um nó do sistema, em que as aberturas são ligações entre esses nós. Neves e Roriz
(2012) apontam que este modelo baseia-se na hipótese de que as temperaturas superficiais e do ar são
uniformemente distribuídas dentro de uma mesma zona térmica.
Neves e Roriz (2012) afirmam que a simulação termoenergética no EnergyPlus é um método confiável
para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à Chaminés Solares. Lee e Strand (2008) reforçam a
importância da simulação desses dispositivos no EnergyPlus. Os autores demonstraram a necessidade de
analisar e simular uma Chaminé Solar durante todas as horas do ano, visto que somente com a simulação
anual é possível produzir uma avaliação precisa da aplicabilidade dessa tecnologia.

1.3 Brise-Chaminé-Solar
O Brise-Chaminé-Solar foi o produto resultado da dissertação de Maciel (2016). A autora realizou
estudos experimentais sobre o potencial de renovação de ar e redução do ofuscamento em um modelo de
dispositivo que mescla as características de um brise e de uma chaminé solar para salas de aula. O estudo
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resultou no depósito de patente de um produto denominado “Brise-Chaminé-Solar” sob o registro
BR1020160032237.
O desempenho do Brise-Chaminé-Solar foi analisado através de simulação termoenergética nos
programas CFD, EnergyPlus e medições em modelo construído em escala 1:1. Maciel (2016) comprovou
que o Brise-Chaminé-Solar apresenta potencial para a renovação de ar e redução do ofuscamento em
ambientes internos, porém a autora quantificou este desempenho primordialmente por CFD, a partir das
temperaturas superficiais obtidas pelo EnergyPlus.
O modelo numérico de chaminés solares (equação 1) utilizado pelo EnergyPlus (2015), em si pode ser
mais investigado com o uso de resultados experimentais.

Equação 1

Onde:
Q – Taxa de fluxo de ar causado pelo efeito chaminé [m³/s]
Ai - Área da seção transversal da entrada do canal de ar [m²]
Ao - Área da seção transversal da saída do canal de ar [m²]
Cd – Coeficiente de descarga
g – Aceleração da gravidade [9.8 m/s²]
L – Altura total da chaminé Solar [m]
Tfo – Temperatura do ar na saída da chaminé solar [K]
Tr – Temperatura do ambiente [K]
Neves e Roriz (2012) avaliaram os fluxos de ar de chaminé solar por apenas um dia. Os autores
apresentaram uma comparação entre procedimentos estimativos do potencial de uso de chaminés solares,
entretanto não estabeleceram parâmetros de comparação anual entre valores. Logo, não foram encontrados
na bibliografia parâmetros referenciais para uma avaliação numérica anual dos fluxos de ar de uma chaminé
solar, além da realizada por Maciel (2016).

2. OBJETIVO
Investigar indicadores para análise da qualidade de simulação do fluxo de ar através diferentes
modelagens do dispositivo Brise-Chaminés-Solar.

3. MÉTODO
O método utilizado nesse trabalho é baseado na comparação de diferentes simulações termoenergéticas com
o software EnergyPlus, tendo como referência de modelo o dispositivo Brise Chaminé Solar desenvolvido
por Maciel (2016). Os fluxos de ar obtidos pelas simulações são comparados através de métodos de
indicadores estatísticos.

3.1 Caracterização do Brise-Chaminé-Solar
O Brise-Chaminé-Solar possui uma geometria retangular com dimensões internas de 0,90m por
0,20m, de acordo com a Figura 1.

Figura 1 – Seção do Brise Chaminé Solar (MACIEL, 2016).
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O dispositivo tem como características construtivas,
(...) uma placa vertical composta de múltiplas camadas: uma superfície
envidraçada, uma cavidade por onde o ar flui e uma placa absorvedora. A placa
absorvedora é composta por uma chapa de aço na cor preta (alta absortância
térmica), uma camada de ar para isolamento térmico e outra chapa de aço para
fechamento. A face externa da chapa de fechamento, voltada para a abertura do
ambiente interno, tem cor de baixa absortância solar e da luz visível e tem a função
de refletir a radiação externa, bem como bloquear a radiação térmica emitida pela
placa absorvedora (MACIEL, 2016).

3.2 Equações do Fluxo de Ar desenvolvidas por Maciel (2016)
As equações de Maciel (2016) foram obtidas por simulação CFD, que por sua vez foram validadas
com medições. A autora utilizou a geometria e características especificadas no item 3.1. Para a simulação, o
dispositivo foi acoplado em dois laboratórios, o primeiro, um ambiente térreo, com área de 107,8m² e
volume de 339,6 m³, o segundo, localizado no pavimento superior, com área de 91,3 m² e volume de
287,6m³. O Brise-Chaminé-Solar foi instalado na fachada oeste e encontra-se conectado aos dois ambientes
simultaneamente.
Maciel (2016) desenvolveu três equações apresentadas na Figura 2. As equações foram obtidas através
da simulação do Brise-Chaminé-Solar para três alturas: 2,85m (representando um pavimento), 5,85m (dois
pavimentos) e 8,85m (três pavimentos). Além disso, para cada altura, 5 condições de temperatura superficial
foram avaliadas (25°C, 45°C, 65°C, 85°C e 105°C).

Figura 2 – Equações de Fluxo de Ar de MACIEL, 2016.

As equações de Maciel (2016) foram consideradas validadas e verdadeiras e servirão de parâmetro de
comparação para os resultados dos fluxos de ar obtidos a partir das novas simulações.

3.3 Simulação EnergyPlus
O Brise-Chaminé-Solar foi simulado no EnergyPlus com o auxílio do Legacy Open Studio. A
simulação foi feita para a cidade de Viçosa-MG, Zona Bioclimática 3 (NBR 15.220, 2003) com o arquivo
climático TMY desenvolvido por Guimarães e Carlo (2011). A simulação levou em consideração todas as
horas do ano, e foram desconsideradas cargas internas de pessoas ou equipamentos e condicionamento
artificial, conforme as simulações em CFD de Maciel (2016).
Para uma análise do desempenho do programa e teste de metodologia de simulação, o dispositivo foi
modelado de duas formas distintas, utilizando o cálculo de chaminé solar do EnergyPlus, ThermalChimney, e
utilizando zonas térmicas conectadas entre si para a modelagem do dispositivo.
Em ambas as metodologias o Brise-Chaminé-Solar foi modelado para duas alturas, denominadas
ALT1 (altura da chaminé equivalente a um pavimento) e ALT2 (altura da chaminé equivalente a dois
pavimentos). As propriedades dos materiais dos ambientes em que o dispositivo está acoplado, assim como
os materiais do Brise-Chaminé-Solar são idênticos aos especificados por Maciel (2016). A opção equivalente
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a ALT3 (altura de três pavimentos, treze metros) não foi simulada, pois o modelo construído por Maciel
(2016) possui altura de dois pavimentos. As aberturas foram mantidas fechadas durante a simulação, com
exceção das aberturas do Brise-Chaminé-Solar. Logo apenas a infiltração foi considerada para efeitos de
troca do ar.

3.3.1 Caso Base
Foi denominado “Caso Base”, o fluxo de ar resultante das equações de Maciel (2016) para a
temperatura da placa absorvedora que, por sua vez, foi determinada por simulação no EnergyPlus.

3.3.2 Brise-Chaminé-Solar modelado como ThermalChimney
O Brise-Chaminé-Solar foi modelado como uma chaminé solar utilizando o modelo de cálculo
ThermalChimney. Devido ao fato do modelo ThermalChimney não se integrar com o modelo de ventilação
AirFlowNetwork, foi realizada uma simulação prévia em que o ambiente foi simulado com as aberturas
fechadas e com o modelo de ventilação (AirFlowNetwork) ativado e sem a chaminé solar (ThermalChimney).
A partir dessa simulação obteve-se a infiltração horária pelo AirFlowNetwork, que foi transformada em um
padrão de uso. Com a infiltração determinada, uma nova simulação foi realizada com AirFlowNetwork
desativado e com o ThermalChimney ativado.

N

Figura 3 Modelo do Brise-Chaminé-Solar modelado como ThermalChimney (Elaborado pelos autores).

3.3.3 Brise-Chaminé-Solar modelado como zonas térmicas
O Brise-Chaminé-Solar foi modelado como zonas térmicas independentes conectadas entre si através
de esquadrias constantemente abertas, conforme mostra a Figura 4. Esse modelo de simulação não considera
o cálculo do efeito chaminé, logo é esperado que seus resultados se distanciassem do caso base.
Como esperado, ao contrário da simulação do modelo de cálculo da chaminé solar pelo
ThermalChimney, a chaminé modelada como zonas não apresentou problemas na simulação da infiltração
com o AirFlowNetwork. Logo, não foi necessária a inserção da infiltração através de um padrão de uso.
Além das simulações já citadas - modelo ThermalChimney e Brise-Chaminé-Solar modelado como
zonas - realizou-se mais uma simulação. Essa nova simulação considerou todas as esquadrias do ambiente
abertas, com o dispositivo modelado como zonas térmicas. Essas simulações foram realizadas para avaliar a
influência das aberturas no desempenho do ambiente.

N

(B)

(A)

Figura 4 - Modelo do Brise-Chaminé-Solar modelado como Zona Térmica: (A) Edificação e entorno; (B) Brise Chaminé Solar
(Elaborado pelos autores).
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3.4 Análise dos resultados
A vazão do fluxo de ar simulada com o EnergyPlus para o Brise-Chaminé-Solar nas duas
metodologias apresentadas, foi comparada com o resultado do fluxo de ar obtido do caso base.
Para determinar a relação entre fluxos de ar obtidos nas simulações e o caso base, foi utilizado o Erro
Absoluto Médio (Equação 2).
Onde:
EAM: erro absoluto médio;
= Dados obtidos por simulação;
= Dados obtidos a partir do caso base;
N = número de valores analisados, horas do
ano.

EAM=
Equação 2: Erro Absoluto Médio

Outra forma adotada para de estimar a diferença entre os resultados obtidos por simulação e caso base,
foi determinar a relação de diferença horaria média entre esses conjuntos de dados. Logo, foi calculada a
média da diferença entre os fluxos de ar dos casos base e os fluxos dos modelos simulados (Equação 3).
Onde:
D: Média das Diferenças horárias (%);
= Fluxo do caso analisado (m³/s);
= Fluxo do caso base (m³/s);
N = número de valores analisados, horas do
ano, excluindo fluxos negativos.

D(%) =
Equação 3: Relação de Diferença Horária Média

A análise dos indicadores foi complementada com informações gráficas para visualização dos
resultados, o que inclui a obtenção do coeficiente de determinação para verificação da correlação entre dados
referenciais.
Em todos os métodos de análise, apenas os valores positivos de fluxo foram selecionados, pois as
equações de Maciel (2016) iniciavam a partir da temperatura de 25° C na placa absorvedora, com a obtenção
restrita de valores positivos de fluxo. Logo, as temperaturas superficiais inferiores a 25ºC foram descartadas,
com o objetivo de evitar fluxos de ar negativos.

4. RESULTADOS
4.1 Equações do caso base
A partir da simulação, observou-se que a temperatura da placa absorvedora variou de 5,4 ºC a 78,3 ºC.
Os fluxos resultantes da aplicação da equação de Maciel (2016) sobre esses valores apresentaram alta
variação, foram observados resultados para a altura um (ALT 1) mínimo de -0,11 m³/s e máximo de 0,09
m³/s, e para altura dois (ALT 2) mínimo de -0,21 m³/s e máximo de 0,17 m³/s. Porém, como descrito no item
3.4 os valores de fluxo negativo foram descartados na análise dos resultados.

4.2 Brise-Chaminé-Solar modelado como ThermalChimney
Como resultado da simulação do Brise-Chaminé-Solar modelado como ThermalChimney foram
obtidos resultados de fluxo de ar para a altura um (ALT 1) mínimo de 0,000 m³/s e máximo de 0,048 m³/s, e
para altura dois (ALT 2) mínimo de 0,000 m³/s e máximo de 0,082m³/s (Tabela 1).
Pôde ser observado que houve aumento do fluxo com o aumento da altura da chaminé. Entretanto não
houve fluxos negativos, o que caracteriza que o programa não simulou fluxos descendentes, do meio externo
para o interior da chaminé.
O Erro Absoluto Médio, para ALT 1 foi de 37,35% e ALT 2 foi de 51,80%.
Ao comparar as diferenças horarias médias entre os valores de fluxo de ar do caso base e da simulação
com ThermalChimney observou-se que, para a ALT 1, -164,9% foram diferentes e para a ALT 2 -72,53%
(Tabela 1).
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4.3 Brise-Chaminé-Solar modelado como zonas
4.3.1 Janelas Fechadas
Como resultado da simulação do Brise-Chaminé-Solar modelado como zonas, com as janelas
fechadas, foram observados resultados de fluxo de ar para a ALT 1 mínimo de 0,000 m³/s e máximo de 0,003
m³/s, e para ALT 2 mínimo de 0,000 m³/s e máximo de 0,019m³/s (Tabela 1). A simulação com as janelas
fechadas apresentou os menores valores de fluxo ascendente dentre as simulações realizadas, assim como a
menor variação entre os fluxos de ar.
O Erro Absoluto Médio para ALT 1 foi de 174,25% e ALT 2 foi de 229,05% (Tabela 1).
As diferenças horarias médias foram, para ALT 1, 87,5% e para a ALT2 -352,73% (Tabela 1).

4.3.2 Janelas Abertas
Como resultado da simulação do Brise-Chaminé-Solar modelado como zonas, com as janelas abertas,
foram observados resultados de fluxo de ar para ALT 1 mínimo de 0,000 m³/s e máximo de 0,153 m³/s, e
para ALT 2, mínimo de 0,000 m³/s e máximo de 0,172m³/s, (Tabela 1).
O Erro Absoluto Médio ALT 1 foi de 194,25% e ALT 2 foi de 139,15% (Tabela 1).
As diferenças horarias médias foram, para a ALT 1, -757,0% e para a ALT 2 -352,7%. Como
esperado, a simulação com as janelas abertas apresentou os maiores valores de divergência, quando
comparadas com os resultados do caso base.
A Tabela 1 apresenta o resumo dos resultados obtidos a partir do tratamento estatístico dos dados das
simulações.
Tabela 1 - Indicadores estatísticos aplicados aos casos estudados (Elaborado pelos autores).

BCS_Thermal
Chimney_ALT
1

BCS_Thermal
Chimney_ALT
2

BCS_Zonas_A
LT1_Jan.Fech
ada

BCS_Zonas_A
LT2_Jan.Fech
ada

BCS_Zonas_A
LT1_Jan.Aber
ta

BCS_Zonas_A
LT2_Jan.Aber
ta

EAM

37,35

51,80

174,25

229,05

194,25

139,15

Diferença (%)

164,9

-72,5

87,5

-352,7

-756,0

-352,7

0,048

0,082

0,003

0,019

0,153

0,172

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Fluxo Máximo
(m³/s)
Fluxo Mínimo
(m³/s)

Ao ser comparado entre os modelos simulados, os EAM apresentaram menores diferenças entre o
dispositivo modelado com ThermalChimney e o caso base. Destaca-se o EAM de ALT1 do modelo
ThermalChimney, que apresentou o menor valor, 37,35% (Tabela 1). Os demais modelos apresentaram EAM
consideravelmente elevados, o que é coerente, visto que os dispositivos modelados como zona térmica não
descrevem o efeito chaminé, e para esse estudo, não possuem rigor científico de simulação.
Quando considerada as alturas ALT 1 e ALT 2, a menor diferença horaria ocorreu entre o dispositivo
modelado como ThermalChimney e o caso base. Entretanto, o valor das diferenças horarias médias entre o
“BCS_Zonas_ALT1_Jan.Fechadas” e o caso base apresentaram valores menores que quando comparados o
modelos “BCS_ThermalChimney ALT1” e o caso base. Logo, embora apresentado resultados parciais
coerentes, ocorreram limitações na comparação entre valores de fluxos de ar de maneira isolada, limitando a
análise a partir da utilização das diferenças horarias médias.
A análise com o gráfico BoxPlot mostrou maior semelhança entre os fluxos de ar do caso base e do
dispositivo modelado como zonas e com as janelas abertas (Figura 5). Entretanto, sabe-se que ela não é
correta, já que apresentou resultados mais divergentes de EAM e das diferenças horárias médias, (Tabela 1).
Logo, a análise a partir do gráfico BoxPlot não foi conclusiva para determinar a comparação entre os fluxos
analisados.
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Figura 5 – Fluxo de ar horário em um ano completo no Brise Chaminé Solar (Elaborado pelos
autores).
As Figuras 6 e 7 mostram a boa correlação dos fluxos para o modelo ThermalChimney, identificado
em vermelho, cujo coeficiente de determinação para uma equação linear é 0,792 e 0,791, respectivamente.
Pôde ser observado que este é o único modelo que apresenta alguma correlação com caso base. O modelo de
janelas fechadas, identificado em azul, se aproxima de zero e a dispersão do modelo de janelas abertas,
identificada em verde, é elevada, com coeficientes de determinação de 0,165 e 0,456 respectivamente.

R²= 0,792

R²= 0,165

Figura 6 – Gráfico de Dispersão dos Fluxos de Ar Simulados comparados ao Caso Base, para ALT 1 (Elaborado pelos autores).
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R²= 0,456
R²= 0,791

Figura 7 – Gráfico de Dispersão dos Fluxos de Ar Simulados comparados ao Caso Base, para ALT 2 (Elaborado pelos autores).

5. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos a partir da simulação com o EnergyPlus comprovaram que o modelo de cálculo
ThermalChimney tem potencial para simular os efeitos da ventilação natural em Chaminés Solares,
entretanto deve-se atentar para o tipo de abordagem adotada na análise dos dados.
O tratamento estatístico com o Erro Absoluto Médio (EAM) apresentou resultados coerentes entre o
caso base e os demais modelos analisados. Considerou-se EAMs entre 37 e 52% como máximos aceitáveis
para determinar a semelhança entre fluxos de ar, porém mais estudos são necessários para confirmar estes
limites, o que inclui outros métodos ou modelos numéricos de simulação. Por ser um indicador de rápida
obtenção, ele é aceitável em uma análise simplificada, a fim de se obter resultados instantâneos. Assim, ele
pode ser usado para apontar caminhos para análises estatísticas mais complexas.
A análise através dos gráficos de dispersão contribuiu para o entendimento qualitativo do tratamento
dos dados, tanto pela análise visual quanto pelo coeficiente de determinação, embora este último não indique
semelhanças entre os dados, mas o ajuste entre os modelos. Em contraste, a análise com BoxPlot foi
insuficiente para descrever o resultado encontrado, o que poderia induzir a uma interpretação equivocada.
Logo, para uma análise estatística inicial relacionada a fluxos de ar, recomenda-se a utilização do
EAM e gráficos de dispersão. Destaca-se a combinação entre ambos para o melhor entendimento dos
fenômenos ligados ao fluxo de ar em Chaminés Solares, visto que a análise baseada em mais de um
indicador contribuiu para aumentar a confiabilidade do tratamento dos dados.
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RESUMO
A tradição construtiva luso-brasileira, como ilustram as tradicionais casas de fazenda, e o modernismo dos
anos de 1950-1970, como as casas modernistas urbanas, adotavam a preocupação com a proteção solar no
trópico quente e úmido. A cidade de Maceió apresenta temperaturas amenas durante quase todo o ano, sendo
esta elevada entre o Solstício de Verão e o Equinócio de Outono. Uma das principais estratégias
bioclimáticas para a cidade é a proteção solar, provocando o máximo de sombreamento nas fachadas e
aberturas. O objetivo desse artigo é avaliar o desempenho do sombreamento de uma casa projetada segundo
princípios bioclimáticos para a região. A metodologia proposta compreendeu: detalhamento de dados
climáticos e estratégias bioclimáticas para Maceió; levantamentos arquitetônicos; realização de ensaios de
insolação com modelos virtuais no programa SketchUp; e aplicação da carta solar. Avaliou-se o
sombreamento das fachadas em três épocas do ano (Solstício de Verão, Solstício de Inverno e Equinócio) e
para cinco horários (08h, 10h, 12h, 14h e 16h). Constatou-se positivo desempenho de sombreamento na casa.
Verificou-se a utilização de adequadas estratégias bioclimáticas, porém destacaram-se determinadas soluções
inadequadas para o clima quente e úmido, como a ausência de beirais em determinadas fachadas. Conclui-se
pelos adequados princípios bioclimáticos utilizados, porém pela necessidade de experimentos práticos para
garantir adequado sombreamento nos horários pré-determinados. Sugere-se a aplicação da metodologia
proposta e das ferramentas de avaliação em pesquisas e planejamento arquitetônico para possibilitar maior
garantia de sombreamento nas edificações localizadas em regiões de clima quente e úmido.
Palavras-chave: sombreamento, arquitetura bioclimática, conforto térmico.
ABSTRACT
The constructive Brazilian tradition, like the traditional farm houses, and the modernism of the years 19501970, like the urban modernist houses, adopted the concern about sun protection in hot and humid
tropics. The Maceió city has good temperatures throughout most of the year. The high temperature occurs
during the Summer and the Autumnal. One of the main bioclimatic strategies for the city is shading the
facades. The aim of this article is to evaluate the performance of the shading of a house designed according
to principles for bioclimatic region. The methodology included: detailed climatic data and bioclimatic
strategies to Maceió, architectural surveys, testing virtual models with the computer program SketchUp and
use the solar letter. It was evaluated the shading of the facades in three seasons (Summer Solstice, Winter
Solstice and Equinox) and five times (08h, 10h, 12h, 14h and 16h).It was found positive performance of
shading. There was the use of bioclimatic strategies appropriate in the house, but some strategies are
inadequate solutions to the climate hot and humid like facades without protectors. It is suitable for use
bioclimatic principles, but it is necessary to use practical experiments.. It’s suggested to apply this
methodology and assessment tools in research and architectural planning to provide greater assurance of
shading in buildings located in regions of hot and humid climate.
Keywords: computer simulation, calibration, thermal performance.
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil, composto por um amplo território, possui um zoneamento compreendido por oito diferentes zonas.
A cidade de Maceió, no estado de Alagoas, é caracterizada com o clima quente e úmido, situando-se na zona
bioclimática de número 8 (ABNT, 2005). Situa-se a 9º40’ Sul de latitude e a 35º42’ oeste de longitude e
possui alta umidade do ar (TOLEDO, 2001; LÔBO; BITTENCOURT, 2003).
Este clima apresenta, basicamente, duas estações bem definidas, possuindo pequena variação de temperatura
entre elas, em torno de 4 ºC. O verão é caracterizado por temperaturas mais altas e pouca pluviosidade, e o
inverno é caracterizado por temperaturas mais amenas e alta pluviosidade (TOLEDO, 2001).

De acordo com as características do clima quente e úmido, as principais estratégicas
bioclimáticas abordam a captação de ventilação natural e a promoção de sombreamento, sendo este
último a estratégia mais importante para minimizar ganhos de calor (por meio da radiação solar).
2. OBJETIVO

Este artigo tem como objetivo avaliar o desempenho do sombreamento de uma casa projetada segundo os
princípios bioclimáticos para o clima da região na cidade de Maceió, Alagoas.

3. MÉTODO
Para atingir o objetivo deste trabalho, o método apresenta-se em: exposição do objeto de estudo
segundo o levantamento, apresentação do programa de computador SketchUp e da Carta Solar e
explicitação dos procedimentos metodológicos utilizados.
3.1. Objeto de Estudo

A Casa, projetada pelos arquitetos e professores da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) Regina Dulce
e Leonardo Bittencourt entre 1979 e 1980, compreende uma área de, aproximadamente, 160m². Situa-se no
bairro da Garça Torta, em um terreno em aclive que mede 11,70m x 56,70m.
Situado às margens da rodovia AL 101 Norte, o terreno é circundado por casas e terrenos nas
laterais e na frente (no lado oposto da rodovia) (figura 1). O lote é composto por longos jardins frontais e de
fundos, que, por possuir aclive acentuado, a face posterior do terreno limita-se apenas com grandes
vegetações (figura 2).

Figura 1 – Entorno da Casa e fachada, respectivamente

Figura 2 – Locação da Casa no terreno

O programa inicial da Casa contemplou 3 quartos, 1 banheiro social, sala de estar e jantar, varanda
de frente, quarto e banheiro de serviço, cozinha, área de serviço, coradouro e um estar íntimo no mezanino
(leitura), compreendendo 124m² de área construída. A coberta utilizou telha canal, em duas águas, com
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inclinação de cerca de 30% e laje plana impermeabilizada no volume da caixa d’água.
Segundo a proprietária e arquiteta, Regina Dulce Lins, o partido arquitetônico baseou-se em
construir uma casa utilizando materiais resistentes, porém de baixo custo, que se tornasse uma casa fácil de
vender, uma vez que pretendiam morar na edificação por cerca de dois anos, apenas. Contudo, Regina Dulce
morou na casa durante 30 anos e 3 meses. A escolha por encostar a casa aos muros laterais do lote deu-se por
obter maior segurança; contudo, houve preocupação em setorizar os espaços de acordo com as características
climáticas do local.
Para atender às necessidades dos moradores ao longo do tempo, a casa passou por uma pequena
ampliação e duas reformas. A ampliação ocorreu com a construção de uma câmara escura para laboratório de
fotografia (e, por isso, não há janelas) logo no início da morada. Na primeira reforma, entre os anos de 1994
e 1995, o quarto 03 foi ampliado e criado uma área para roupeiro (o qual acima deste possui uma espécie de
sótão).
Construiu-se um banheiro íntimo para o mesmo quarto transformando-o em suíte. A ampliação do
quarto e a construção do banheiro íntimo resultaram na criação de uma varanda de fundos, posteriormente
fechada com grades por motivo de segurança. Desta forma, em virtude da coberta existente já alcançar baixa
altura na fachada posterior, a solução de cobertura para a reforma foi laje plana impermeabilizada e uso de
pérgulas na varanda de fundos e em pequena parcela do banheiro da suíte. A forma irregular da suíte deu-se
em virtude do desvio necessário elaborado em relação à uma escada de acesso aos fundos do terreno e ao
muro de arrimo existentes.
Em 2003, a casa passou pela segunda reforma. Ampliou-se a cozinha, ocupando o espaço da área
de serviço, a qual foi transferida para o coradouro criando uma pequena escada entre os ambientes (área
descoberta) e ampliando-o. Criou-se uma integração entre a cozinha e a varanda de frente por meio do
emprego de uma janela entre os dois ambientes. A área de serviço localizou-se, então, em um espaço
separado e de altura mais baixa do que o restante da casa. Relocou-se o banheiro de serviço para a nova área
de serviço e ampliou-se o quarto de serviço, o qual transformou-se em depósito. Com o passar dos anos, a
câmara escura também se tornou um depósito. O mezanino não sofreu nenhuma reforma.
Atualmente, a edificação possui um pavimento térreo compreendido por sala de estar, sala de
jantar, cozinha, 2 quartos, 1 suíte, banheiro social, 2 depósitos, varanda de frente e de fundos e área de
serviço em um espaço anexo; e um pavimento mezanino que compreende uma sala de leitura (figura 3).
3.2. SketchUp e Carta Solar
A pesquisa experimental consistiu em simulações no programa de computador SketchUp 7.1 para verificação
das sombras nas fachadas das casas. A Carta Solar específica para a latitude de Maceió serviu como auxílio
da avaliação do desempenho do sombreamento.
O SkechUp é um programa bastante intuitivo e de excelentes funções para criação de modelos
tridimensionais. Contudo, o programa não calcula quantitativo de materiais e não possui recursos para
executar cálculos, de forma fisicamente fundamentada, de temperatura dos fenômenos luminosos naturais
(RAMIREZ; SILVA; LIMA, 2009).
No entanto, apresenta uma ferramenta através da qual é possível visualizar o sombreamento que a
incidência da radiação solar gera nos volumes esboçados, inserindo os dados da região em estudo (latitude e
longitude) e indicando o Norte verdadeiro do projeto.
Para cômputo das áreas de cada fachada sombreada, transferiu-se a imagem de cada fachada para o
programa AutoCAD 2D para cômputo da área total da fachada. Computou-se a área total sombreada e a partir
das duas áreas encontradas, gerou-se a porcentagem de área da fachada sombreada Não considerou-se a
coberta na apuração das áreas, uma vez que, em baixas latitudes, esta recebe radiação solar durante
praticamente todo o dia.
3.3 Procedimentos Metodológicos
Avaliou-se o desempenho do sombreamento de cada fachada em três épocas do ano (tabela 1): Solstício de
Verão (22 de dezembro), Solstício de Inverno (22 de junho) e Equinócio (22 de março ou 22 de setembro); e
em cinco horários durante o dia: 08h (quando a temperatura do ar começa a aumentar consideravelmente),
10h (horário intermediário na manhã), 12h (horário de maior incidência na coberta), 14h (horário
intermediário na tarde) e 16h (posição horizontal durante a tarde). Para cada período de sombreamento
ponderou-se um valor de desempenho; e para cada fachada ponderou-se um valor de peso.
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Figura 3 – Plantas arquitetônicas da Casa

Para cada época do ano e para cada horário do dia aplicou-se um peso de acordo com as
características de cada período avaliado (tabelas 1 e 2). Para a avaliação e determinação do Desempenho do
Sombreamento de cada uma das quatro Fachadas (DS) das casas aplicou-se a equação 01, multiplicando o
desempenho de cada período avaliado pelos respectivos pesos dos horários do dia e dos períodos do ano;
somados os resultados e dividido pela soma de todos os pesos.
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CLASSIFICAÇÃO
Inexistente
Totalmente Exposta
Muito Exposta
Exposta
Parcialmente Exposta
Pouco Protegida
Parcialmente Protegida
Mais protegida que Exposta
Protegida
Muito Protegida
Totalmente Protegida

Tabela 1 – Dado: Exposição das fachadas
COMPORTAMENTO VERIFICADO
Nenhuma parcela da fachada é protegida.
Até 10% da fachada é protegida.
Mais de 10% a 20% da fachada é protegida.
Mais de 20% a 30% da fachada é protegida.
Mais de 30% a 40% da fachada é protegida.
Mais de 40% a 50% da fachada é protegida.
Mais de 50% a 60% da fachada é protegida.
Mais de 60% a 70% da fachada é protegida.
Mais de 70% a 80% da fachada é protegida.
Mais de 80% a 90% da fachada é protegida.
Mais de 90% a 100% da fachada é protegida.

DESEMP.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PESOS
De acordo com cada
horário e cada período
do ano avaliados

Tabela 2 – Pesos dos períodos do ano e dos horários ao longo do dia
Período do Ano
Peso
Horário do Dia
Peso
Horário do Dia
3
8h
1
14h
Solstício de Verão
2
10h
2
16h
Equinócios
1
12h
3
Solstício de Inverno

Peso
4
4

[Eq. 01]
Para avaliação do Desempenho Final da Insolação e do Sombreamento (DF-IS) da casa avaliada,
durante todo o ano, determinaram-se pesos para cada fachada da casa, os quais classificaram-se de acordo
com a importância de sombrear cada orientação para a baixa latitude de Maceió (tabela 3).
Fachada
Leste
Norte

Peso
1
2

Tabela 3 – Pesos dos períodos do ano e dos horários ao longo do dia
Fachada
Peso
Fachada
Peso
Fachada
Sul
3
Nordeste
1
Noroeste
Oeste
4
Sudeste
2
Sudoeste

Peso
3
4

Determinou-se a avaliação final da insolação e sombreamento (DF-IS), utilizando a equação 02:
somar os resultados das multiplicações do valor de cada fachada (obtido na equação 01) pelo peso específico
e dividido pela soma dos pesos. O resultado final da casa caracterizou-se de acordo com a tabela 4.
Tabela 4 – Valores de Desempenho Final das Avaliações
DESEMPENHO FINAL DAS AVALIAÇÕES
RESULTADOS NEGATIVOS
RESULTADOS NEUTROS
RESULTADOS POSITIVOS
Pontuação
Avaliação Final
Pontuação
Avaliação Final
Pontuação
Avaliação Final
Média
Média
Média
Péssimo
4,1 a 5
Razoável
6,1 a 7
Adequado
0,1 a 1
Insatisfatório
5,1 a 6
Moderado
7,1 a 8
Bom
1,1 a 2
Muito Baixo
8,1 a 9
Muito Bom
2,1 a 3
Baixo
9,1 a 10
Ideal
3,1 a 4

[Eq. 02]

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

A Casa apresenta quatro fachadas (Sudeste, Noroeste, Sudoeste e Nordeste) sendo duas antecedidas ou
sucedidas por longos jardins e duas nos limites dos muros laterais da casa, com ausência de recuos laterais.
Todas as fachadas apresentaram diferentes planos de sombreamento, os quais se consideraram
conjuntamente para cômputo da área da fachada sombreada, de acordo com as imagens registradas no
programa de computador SketchUp.
Não se considerou a área de serviço para avaliação do sombreamento, por situar-se em um nível
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mais baixo do terreno e em um volume separado do restante dos ambientes da casa, além de compor-se de
um ambiente de área molhada e integrar-se ao setor de serviço necessitando, portanto, de razoável insolação
e de baixo desempenho em relação ao sombreamento.

4.1 Fachada Sudeste

A fachada Sudeste é a principal da casa, sendo antecedida por um longo jardim de mais de 20
metros de comprimento em declive. Há beirais em toda a fachada com exceção do mezanino, o qual é
desprovido de protetores solares; toda a face é composta por esquadrias em vidro fixo e com venezianas.
Devido à existência da varanda de frente, a fachada apresenta dois planos de sombreamento: o 1º plano é
composto pelas paredes da cozinha e pelos pilares da varanda; o 2º plano compreende a parede dos quartos,
da sala de estar e da sala de leitura (mezanino). Além dos beirais que protege o 1º plano, o 2º plano é
protegido, ainda, pela varanda de frente (figura 4). Aplicando a Carta Solar da latitude de Maceió na fachada
Sudeste da Casa 1, o período de insolação compreende de 5h30 às 12h no Solstício de Verão, de 6h às 11h30
nos Equinócios e de 6h15 às 9h45 no Solstício de Inverno.

Figura 4 –Fachada Sudeste e aplicação da Carta Solar, respectivamente

HORÁRIOS
8 horas

10 horas
12 horas

14 horas
16 horas

HORÁRIOS
8 horas

10 horas
12 horas
14 horas
16 horas

Quadro 1 – Sombreamento da Fachada Sudeste no Solstício de Verão
RESULTADO
A fachada recebe insolação em uma pequena parcela do piso da varanda frontal, em
parte dos pilares e em grande parcela da parede que dá acesso à cozinha. O mezanino,
por não possuir beirais, recebe grande incidência solar. Cerca de 60% da área total da
fachada é sombreada.
A varanda encontra-se totalmente sombreada e a incidência na parede da cozinha é
reduzida. Contudo, o mezanino continua recebendo grande radiação solar. Cerca de
70% da área total da fachada é sombreada.
Toda a varanda e toda a parede da cozinha encontram-se sombreadas e protegidas da
radiação solar. Porém, o mezanino continua recebendo radiação solar intensa,
resultando em incidência do Sol durante todo o período da manhã. Cerca de 85% da
área total da fachada é sombreada.
Apenas uma mínima parcela do mezanino não é sombreada. Cerca de 93% da área da
fachada é sombreada.
Toda a fachada é sombreada (100%) uma vez que o Sol já se encontra quase
completamente voltado para a orientação Oeste.
Quadro 2 – Sombreamento da Fachada Sudeste no Equinócio
RESULTADO
A varanda frontal encontra-se quase totalmente sombreada, recebendo incidência solar
apenas em uma ínfima faixa próxima ao piso. Grande parcela da parede da cozinha e
da grade vazada recebe radiação solar direta, transmitindo calor ao ambiente interno.
Cerca de 75% da área total da fachada é sombreada.
A varanda e a parede da cozinha se encontram totalmente sombreadas, havendo
incidência da radiação solar apenas na fachada do mezanino Cerca de 87% da área
total da fachada é sombreada.
A fachada é totalmente sombreada (100%), uma vez que o Sol encontra-se mais
direcionado para o sentido Oeste neste período do ano.
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DESEMP.
6

7
9

10
10

DESEMP.
8

9
10
10
10

6

HORÁRIOS
8 horas
10 horas
12 horas
14 horas
16 horas

Quadro 3 – Sombreamento da Fachada Sudeste no Solstício de Inverno
RESULTADO
Toda a varanda e parede da cozinha encontram-se totalmente sombreadas. Apenas o
mezanino, por falta de beirais de proteção, recebe radiação solar. Cerca de 80% da área
total da fachada sombreada.
Apenas uma pequena parcela do mezanino não é sombreada Cerca de 90% da área
total da fachada sombreada.
100% da área da fachada é sombreada.

DESEMP.
8
9
10
10
10

Aplicando a equação 01 e de acordo com os cinco horários avaliados durante os três períodos do ano,
a fachada alcançou o resultado 9,4 (quadro 5.5), o qual é classificado como desempenho Ideal. Contudo, é
importante frisar que, mesmo obtendo desempenho de sombreamento positivo, o mezanino não possui
beirais, gerando transmissão e condução do calor ao ambiente interno e necessitando, portanto, de
sombreamento por meio de demais protetores solares.

4.2 Fachada Noroeste

A fachada Noroeste (figura 5) compreende a face posterior da casa, a qual possui um longo jardim de fundos
em declive ao longo do complemento do terreno. A coberta em telha canal alcança até o depósito 2 e apenas
uma parcela da suíte, da varanda e do depósito 1; o restante dos ambientes e o banheiro íntimo são cobertos
por laje plana impermeabilizada e pérgulas localizadas na varanda de fundos e no jardim da suíte. A varanda
de fundos é fechada com grades vazadas e há uso de cobogós na suíte e entre a varanda de fundos e a sala de
jantar. Com a existência da varanda e o avanço da suíte, a fachada apresenta três planos de sombreamento: o
1º plano é composto pela parede da suíte; o 2º plano compreende a parede do banheiro íntimo e do depósito
1; e o 3º plano é composto pela parede da sala de jantar, sendo este plano protegido pela varanda de fundos.
Aplicando a Carta Solar, o período de insolação compreende de 12h às 18h30 no Solstício de Verão,
11h30 às 18h nos Equinócios e de 10h15 às 17h45 no Solstício de Inverno.

Figura 5 –Fachada Noroeste e aplicação da Carta Solar, respectivamente

HORÁRIOS
8 horas
10 horas
12 horas
14 horas
16 horas

Quadro 4 – Sombreamento da fachada Noroeste no Solstício de Verão

RESULTADO
A fachada é completamente sombreada (100%) por situar-se direcionada para o sentido
Oeste e Norte, uma vez que, no verão, o Sol volta-se mais a direção Sul gerando mais
sombreamento na direção Norte.
Toda fachada é sombreada (100%).
Por possuir parte da coberta em laje impermeabilizada, ao meio dia a fachada já recebe
grande insolação sendo sombreada apenas em uma parcela da parede do depósito 1.
Cerca de 19% da fachada total é sombreada.
O muro lateral promove sombreamento em uma parcela da fachada, compreendendo
30% da fachada total sombreada.
Grande parte da fachada recebe insolação, apresentando sombreamento de 42%
provocado pelo muro lateral.
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Quadro 5 – Sombreamento da fachada Noroeste nos Equinócios

RESULTADO
Por situar-se direcionada para a orientação Oeste, apenas uma pequena parcela da
parede do depósito 1 e da varanda de fundos não é sombreada. Cerca de 95% da área
da fachada total é sombreada.
Toda a fachada é sombreada (100%).
Quase toda a fachada recebe radiação solar apresentando sombreamento apenas em
pequena parcela do depósito 1, na varanda de fundos e na parede da sala de jantar, a
qual encontra-se mais recuada que as demais paredes da fachada (20% da fachada total
sombreada).
O depósito 1 apresenta maior sombreamento provocado pelo muro lateral, porém a
varanda de fundos e a parede da sala de jantar desenvolve maior insolação. Cerca de
18% da fachada total é sombreada.
O muro lateral promove maior sombreamento no depósito 1 e a varanda de fundos
encontra-se mais sombreada. Cerca de 32% da fachada total é sombreada.
Quadro 6 – Sombreamento da fachada Noroeste no Solstício de Inverno
RESULTADO
Apenas uma pequena parcela da varanda de fundos não recebe sombreamento. Cerca
de 95% da fachada total é sombreada.
Apenas 32% da fachada total é sombreada em virtude do Sol, nesse período do ano,
encontrar-se mais direcionado para a orientação Norte e, portanto, mais direcionado
para essa fachada.
Apenas 15% da fachada total é sombreada compreendendo parcela da varanda de
fundos e da parede da suíte.
Pequena parcela da parede do depósito 1 e da varanda de fundos são sombreadas.
Cerca de 10% da fachada total é sombreada.
A fachada recebe sombreamento no depósito 1 por meio do muro lateral e na varanda
de fundos, compreendendo cerca de 30% da fachada total sombreada.

DESEMP.
10
10
2

2
4

DESEMP.
10
4
2
1
3

Aplicando a equação 01 e de acordo com os cinco horários avaliados durante os três períodos do
ano, a fachada alcançou o resultado 4,3, o qual é classificado como desempenho Razoável. Confirma-se,
portanto, que a composição da fachada, sem beirais e dispositivos de proteção solar, permitiu grande
incidência solar nesta face em muitos horários avaliados, principalmente no período da tarde, necessitando,
desta forma, de sombreamento por meio de protetores solares de forma a minimizar a transmissão e
condução de calor para o interior dos ambientes.

4.3 Fachada Sudoeste

A fachada Sudoeste (figura 6) compreende a fachada lateral direita da casa 1 e apresenta três planos: o 1º
composto pelas paredes da cozinha e do depósito 1; o 2º compreende a empena da coberta do mezanino; e o
3º abrange o volume da caixa d’água localizado acima do banheiro social. O 1º plano é vinculado ao muro de
divisa de lotes não havendo, portanto, recuo entre o limite do terreno e a fachada. Deste modo, não há
emprego de aberturas no 1º e no 2º plano e não há uso de protetores solares em nenhum dos três planos dessa
face. O 3º plano apresenta uma abertura em vidro na altura do banheiro social.
Aplicando a Carta Solar, o período de insolação compreende de 10h45 às 18h15 no Solstício de
Verão, 12h30 às 18h nos Equinócios e de 17h30 às 14h no Solstício de Inverno.

Figura 6 –Fachada Sudoeste e aplicação da Carta Solar, respectivamente
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Quadro 7 – Sombreamento da fachada Sudoeste no Solstício de Verão
RESULTADO
Toda a fachada é sombreada (100%).
Em virtude da ausência de beirais e uma vez que o Sol encontra-se direcionado para a
orientação Sul nessa época do ano, toda a fachada recebe radiação solar (0% de
sombreamento).
Quadro 8 – Sombreamento da fachada Sudoeste nos Equinócios
RESULTADO
Toda a fachada é sombreada, 100%.
Toda a fachada recebe radiação solar (0% de sombreamento) uma vez que não há
protetores solares.
Quadro 9 – Sombreamento da fachada Sudoeste no Solstício de Inverno
RESULTADO
Toda a fachada é sombreada, 100%.
A radiação solar incide em toda a fachada (0% de sombreamento), uma vez que não há
uso de protetores solares.
Apenas uma parcela do 2º plano da fachada recebe sombreamento (3% sombreada).

DESEMP.
10
10
0
0
0

DESEMP.
10
10
10
0
0

DESEMP.
10
10
10
0
1

A fachada Sudoeste alcançou, de acordo com a aplicação dos resultados na equação, o resultado 3,2
o qual é classificado como desempenho Baixo. Portanto, obtendo resultado negativo de sombreamento, frisase que a fachada recebe radiação solar durante, pelo menos, todas as tardes do ano por não apresentar
nenhum tipo de proteção solar, necessitando, deste modo, de dispositivos solares de forma a evitar a
condução de calor aos ambientes internos através dos fechamentos opacos (paredes). Contudo, a parede
possui maior espessura, dificultando e minimizando o calor conduzido ao ambiente interno.

4.4 Fachada Nordeste

A fachada Nordeste (figura 7) compreende a fachada lateral esquerda da Casa 1, alinhada ao muro lateral. Da
mesma forma que ocorre na fachada Sudoeste, a fachada Nordeste apresenta três planos: o 1º plano abrange a
parede da suíte, roupeiro, quarto 2 e varanda de frente; o 2º plano compõe o volume da caixa d’água
localizado acima do banheiro; e o 3º plano compreende a empena da coberta do pavimento mezanino. O 1º
plano coincide ao muro de divisa de lotes, não havendo recuo lateral entre o limite do terreno e a edificação.
Portanto, não há emprego de aberturas no 1º plano e no 3º plano da fachada, havendo apenas abertura em
vidro no 2º plano (na altura do banheiro social); e não há uso de protetores solares em nenhum dos planos da
face.
Aplicando a Carta Solar da latitude de Maceió na fachada Nordeste da Casa 1, o período de
insolação é de 5h45 às 10h45 no Solstício de Verão, de 6h às 12h30 no Solstício de Inverno e de 6h30 às 14h
nos Equinócios.

Figura 7 –Fachada Sul e aplicação da Carta Solar, respectivamente
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Quadro 10 – Sombreamento da fachada Nordeste no Solstício de Verão
RESULTADO
Toda a fachada recebe radiação solar, não apresentando nenhum sombreamento (0%).
Toda a fachada é sombreada em virtude de o Sol, nessa época do ano, encontrar-se
mais direcionado para a orientação Sul.

DESEMP.
0
0
10
10
10

Quadro 11 – Sombreamento da fachada Nordeste nos Equinócios e no Solstício de Inverno
RESULTADO
DESEMP.
Toda a fachada recebe radiação solar (0% de sombreamento) uma vez que não há
0
protetores solares.
0
0
Toda a fachada é sombreada, 100%.
10
10

Por apresentar elevado sombreamento durante o período do dia de maior temperatura (tarde), a
fachada alcançou, de acordo com a equação, o resultado 6,7, o qual é classificado como desempenho
Adequado.

4.5 Sombreamento Final da Casa

O sombreamento obteve resultado final de 5,1 de acordo com a aplicação dos resultados das quatro fachadas
avaliadas e seus respectivos pesos na equação. Esse valor é classificado como desempenho Moderado. O
resultado médio do desempenho do sombreamento deu-se, principalmente, por apresentar grande incidência
solar na fachada de maior peso (Sudoeste), em virtude de não haver nenhum tipo de dispositivo de proteção
solar. Além disso, os melhores desempenhos de sombreamento ocorreram nas fachadas de menor peso
(Nordeste e Sudeste). Desta forma, por obter um resultado no limite do recomendado para o desempenho
neutro da casa, vale ressaltar que, principalmente as fachadas Noroeste e Sudoeste necessitariam de maior
proteção solar, por apresentarem algumas deficiências no sombreamento e por terem obtido desempenhos
relativamente baixos.

5. CONCLUSÕES

A fachada Sudeste apresentou o melhor sombreamento, uma vez que apresenta dispositivos de
proteção solar como beirais e varanda no pavimento térreo. Apesar de resultar em desempenho Muito Bom,
o mezanino recebeu elevada incidência solar ao longo dos períodos avaliados, por não apresentar nenhum
dispositivo de proteção solar, sendo ainda prejudicado com o uso de vidro fixo no centro da face aumentando
a transmissão de calor ao ambiente interno, necessitando, portanto, de protetores solares.
A fachada Noroeste, apesar de apresentar varanda e pérgulas, é prejudicada por apresentar uma
parcela da face sem uso de beirais ou de protetores solares, transmitindo e conduzindo calor aos ambientes.
Contudo, nessa direção existem árvores, as quais podem desenvolver sombreamento na fachada.
A fachada Nordeste desempenhou o segundo melhor sombreamento em virtude de receber
insolação apenas durante as manhãs e de possuir a parede da face em maior largura, contudo, não apresenta
nenhum tipo de protetor solar.
A fachada Sudoeste, com o pior desempenho da insolação, não apresenta nenhum tipo de protetor
solar, resultando, desta forma, incidência da radiação solar principalmente durante a tarde, a qual conduz
calor aos ambientes internos através das paredes, apesar de integrar apenas ambientes de serviço como a
cozinha e o depósito.
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RESUMO

Para construções na Antártica, as condições ambientais peculiares requerem estudos em várias áreas, como os
relacionados aos impactos e os aspectos inerentes ao conforto dos usuários dessas edificações, que em sua
maioria, são pesquisadores de estações de pesquisa distribuídos pelo continente Antártico. Considerando a
relativamente recente construção de novas edificações com tipologia diferenciadas daquelas dos denominados
“tempos históricos” e “tempos tecnológicos”, esta pesquisa objetivou avaliar o desempenho térmico de uma
edificação representativa desse novo período – “tempos ambientais” – em diferentes situações de implantação,
tendo como estudo de caso as novas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz (Brasil). A
metodologia considerou como recorte fundamental a estratégia de erguimento ou aproximação do solo, visto
as edificações tradicionais terem sido, em sua maioria, construídas apoiadas diretamente no solo enquanto as
atuais são projetadas elevadas, visando a obtenção de uma condição mais favorável em termos de
aerodinâmica, em função dos fortes ventos comuns na região. Para proceder à avaliação, foi inicialmente
realizada a modelagem da edificação e a configuração de dados utilizando o software Design Builder para a
sistematização dos dados, de materiais e do período a ser simulado. Posteriormente foram feitas as simulações
e a análise dos resultados, considerando 06 alternativas. Para as simulações foi configurado o modelo de
entrada com as características construtivas e de materiais de acordo com o projeto que será executado, sendo
então alteradas a forma de implantação, desde apoiada no solo ou no gelo, com erguimento mediano e alto. Os
resultados permitiram avaliar que em termos de desempenho térmico, a melhor situação é a em que a estação
está encostada no solo.
Palavras-chave: Antártica, Design Builder, desempenho térmico.

ABSTRACT

For buildings in Antarctica, the peculiar environmental conditions require studies in several areas, such as
those related to the impacts and aspects inherent to the comfort of the users of these buildings, which are mostly
researchers of research stations distributed throughout the Antarctic continent. Considering the relatively
recent construction of new buildings with typology differentiated, called "historical times" and "technological
times", this research aimed to evaluate the thermal performance of a building representative of this new period
- "environmental times" - in different deployment situations, having as a case study the new facilities of the
Comandante Ferraz Antarctic Station (Brazil). The methodology considered as a fundamental cut-off the
strategy of erection or approach of the soil, since the traditional buildings have been built mostly supported
directly in the ground while the current ones are projected elevated, aiming at obtaining a more favorable
condition in terms of aerodynamics, due to the strong winds common in the region. In order to carry out the
evaluation, it was initially carried out the modeling of the building and the configuration of data using the
software design builder for the systematization of data, materials and the period to be simulated. Subsequently,
the simulations and the analysis of the results were performed, considering 06 alternatives. For the simulations,
the input model with the constructive and material characteristics was configured according to the project that
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will be executed, and the form of implantation, since supported in the soil or in the ice, with medium and high
erection, was changed. The results allowed to evaluate that in terms of thermal performance, the best situation
is that the station is leaning against the ground.

1. INTRODUÇÃO
A Antártica é uma região de difícil acesso, de grande interesse científico e ambiental, cujas características
peculiares exigem estudos diferenciados no que tange ao ambiente construído. A busca de soluções para a
eliminação ou minimização dos impactos ambientais decorrentes da ocupação humana é um dos principais
aspectos a ser considerado para a elaboração e planejamento de edificações nesta área. As dificuldades
logísticas para implantação, operação e manutenção das edificações, sejam elas voltadas para atividades
científicas, de fiscalização ou de recreação, estão entre os principais fatores que interferem no processo de
projeto para a criação de infraestrutura na Antártica (ALVAREZ, 2003).
Em relação as características do ambiente Antártico, de acordo com Alvarez (2014) vale destacar que
é considerado o continente mais remoto, mais frio, mais alto, mais ventoso, mais seco, mais desértico, mais
distante e menos habitado, o que o caracteriza como ambiente inóspito. No entanto, a presença humana no
continente é justificada pelo reconhecido interesse cientifico, econômico e estratégico, podendo-se dividir
historicamente essa ocupação em três principais períodos: Tempos Históricos, quando as primeiras edificações
eram construídas para marcar território ou para exploração econômica (como caça à baleia, comércio de pele
e carne de animais), Tempos Tecnológicos, com edificações construídas para atender às necessidades das
atividades científicas, em que a tecnologia passa a proporcionar melhores condições de vida, conforto e
segurança aos usuários das bases e estações, Tempos Ambientais, quando a preocupação se volta para os
aspectos relacionados à busca do menor impacto causado pelo ambiente construído, desde sua construção até
o período de uso e manutenção. Destaca-se que até 2014, foram catalogadas 104 estações científicas no
continente antártico, e que a maioria segue os preceitos da sustentabilidade, reduzindo os impactos causados
pela construção civil no continente (SCAR, 2014).
Algumas dessas estações serviram como norteadoras para a elaboração de um Termo de Referência
para o projeto das novas edificações da Estação Antártica Comandante Ferraz (Brasil) em função da
necessidade de reconstrução em decorrência do incêndio ocorrido em 2012 que destruiu grande parte da
estrutura anteriormente existente (MECH, 2013). Dentre as estações, vale destacar a do EUA - AmundsenScott Station (2008) construída em aço, com vedação em painéis compostos por folhas de Oriented Stand
Board – OSB, com isolamento em Poliestireno Expandido – EPS e elevada do nível do solo em 3m. A Estação
Neumayer III (2009) da Alemanha, que adota containers com estrutura externa modular de aço e revestimento
externo com painéis metálicos. Internamente foram utilizados painéis de magnésio e plástico com fibra de
vidro, sendo seu isolamento com poliuretano expandido e fibra mineral e está elevada do nível do solo em 6m.
A estação indiana Bharati, com 2m de elevação em relação ao nível do solo, sendo composta por 134 containers
envoltos por painéis de aço que possuem isolamento térmico incorporado (MONTARROYOS, 2015).
Ressalta-se que quanto maior a dificuldade de adaptação do indivíduo ao ambiente, maiores são as
consequências para o usuário da edificação. E alguns fatores que no ambiente urbano podem passar
despercebidos, na Antártica assumem uma dimensão muito maior (OLIVEIRA et al., 2015). O conforto
térmico representa um desses fatores, tornando-se um ponto nevrálgico para o bem-estar de pesquisadores e
usuários das edificações antárticas. Além disso, em ambientes extremos e preservados, deve-se levar em
consideração que os impactos no ambiente podem ocasionar consequências potencializadas, se comparadas
aos efeitos da ocupação nos meios urbanos tradicionais (ALVAREZ; YOSHIMOTO, 2004).
Na Antártica, em função dos fortes ventos que impedem o acúmulo de neve nos locais desabrigados,
ocorrem situações diferenciadas em relação ao solo, sendo eventualmente nos locais próximo à costa
encontradas situações em que ora o solo está exposto no verão e coberto de gelo no inverno, ora está
constantemente exposto e ora está constantemente recoberto de gelo ou neve (OLIVEIRA et al., 2015). Essa
condição, associada às características climáticas peculiares determinaram alguns critérios primordiais na
implantação e na concepção dos projetos. Usualmente as edificações são elevadas do solo, diminuindo o atrito
do vento com o edifício e possibilitando a passagem do mesmo por cima e por baixo, bem como a adoção de
coberturas quase plana, que também diminui o atrito do vento à edificação, “varrendo” um provável acúmulo
de neve, considerando que a velocidade pode chegar a 200km/h (FERRAZ; ALVAREZ, 2013).

2. OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa foi avaliar o desempenho térmico de uma edificação representativa em relação às
recentes construções na Antártica – a Estação Antártica Comandante Ferraz – considerando diferentes alturas
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em relação ao solo, com ênfase na influência que agentes como o vento e o gelo tem sobre o desempenho da
edificação.

3. MÉTODO
O método deste trabalho foi elaborado considerando três etapas principais:
1. Caracterização da Antártica e da Estação Comandante Ferraz;
2. Realização da Modelagem e Simulações; e
3. Procedimentos de avaliação.

3.1. Caracterização da Antártica e da EACF
A Antártica possui cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, sendo 10% de terra e a maior parte de seu
território coberto de gelo (Figura 1). É a região do planeta mais sensível às mudanças climáticas, cujas
alterações podem ser facilmente perceptíveis, sendo também a mais fria. No verão a temperatura no litoral é
de aproximadamente 0ºC, enquanto no interior do continente pode chegar a -30ºC. Já no inverno, a média no
litoral fica em torno de -20ºC, enquanto no continente já foi registrado, em 1993 na estação de Vostok, (Rússia),
o recorde de temperatura mínima de -89,2ºC. O clima é instável devido ao surgimento de nevascas e ventanias
repentinas, bem como a grande incidência de nevoeiros (BRITISH ANTARTIC SURVEY, 2017).

Figura 1 – Mapa da Antártica com a localização da EACF (SIMÕES, 2014)

A presença brasileira no continente iniciou em 1984, quando foram instalados os oito módulos que
compunham a EACF, na Ilha do Rei George, Península Keller (Figura 2a). Desde então, foram feitas reformas
e ampliações e em fevereiro de 2012 um incêndio destruiu o corpo principal da EACF e nas imediações foram
instalados os Módulos Antárticos Emergenciais – MAE, que estão em funcionamento desde o início de 2013
(MECH, 2013).
As novas edificações da EACF (Figura 2b), com início das obras em dezembro de 2016, têm previsão
de conclusão em 2018, segundo a Defesa Aérea e Naval (2017). Está sendo implantada no mesmo local que
as destruídas pelo incêndio e terá 4500m² divididos em blocos funcionais que compreendem seis setores
distintos: social, privativo, serviços, operação/manutenção, laboratórios e as Unidades Isoladas. Os blocos
funcionais estão sendo implantados considerando a topografia local, com níveis de +2,50m nas garagens,
+5,4m em alguns setores de convívio e área de laboratórios, e +9,10m nos camarotes e os outros setores. O
edifício será construído a partir de containers e com a envoltória composta por um sistema de materiais
isolantes.
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Figura 2 – a) Antigas instalações da EACF; b) Proposta para novas instalações da EACF ( a) ACERVO DO
LABORATÓRIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, 2011); b) ESTUDIO 41, 2013).

3.2. Modelagem e Simulações
Para a realização das simulações, foram definidas as características do lugar e os dados de entrada do modelo,
considerando as características das novas edificações em construção na EACF. A análise das condições
climáticas da Antártica foi efetuada por meio do arquivo climático EPW - EnergyPlus Weather referente ao
ano de 2002 (LABORATÓRIO, 2016). O ambiente selecionado para a análise foi o Laboratório de Biologia
Molecular, localizado em um bloco com 14 unidades (Figura 3), por configurar a pior situação de exposição.
O Laboratório possui duas de suas faces voltadas para o exterior tendo mais influência dos agentes externos
do que os demais ambientes. O bloco em que está localizado o laboratório está sobre pilotis, a 5,4m do solo.
As aberturas (janelas) foram configuras fechadas, pois não terão a função de ventilar. O edifício foi
simulado com a fachada menor orientada para o Norte, proposta em projeto, considerando o período de inverno
(21/jun a 23/set). Foram adotados os valores referenciais das propriedades térmicas dos componentes
construtivos relacionados à envoltória, bem como as características de vestimentas e atividades realizadas
pelos usuários dos laboratórios, apresentados na Tabela 1. A eleição do tipo de vestimenta e de atividade está
relacionada aos condicionantes climáticas atípicos da Antártica, bem como à forma de uso do Laboratório.
A envoltória é composta por painéis sanduíche, constituída de duas superfícies externas produzidas a
partir de bobina de aço galvanizado com 0,75mm de espessura cada e revestidas com pintura de Fluoreto de
Polivinilideo (PVDF), com camada interna de espuma rígida de poliuretano (PUR). Este painel é usado na
cobertura, na vedação vertical externa, no piso e possui de espessura 220mm no ambiente escolhido para a
simulação (REIS; ALVAREZ, 2015).

Figura 3 – Localização do ambiente simulado (ADAPTADO DE ESTÚDIO 41, 2013).
Tabela 1 - Propriedades dos materiais das camadas das paredes, teto e piso do Laboratório (ELABORADA A PARTIR DE
ASSOCIAÇÃO..., 2013b)
Dimensões
Área do Ambiente (Laboratório de Biologia Molecular
Paredes Internas e Envoltória
- Paredes internas: chapa de aço corrugado (container), montante “C” metálico em aço
galvanizado (70mm), lã de rocha 70kg/m³ (70mm), manta de polietileno 2,5kg/m³ (2mm), 2
placas em gesso com aditivo de fibra incombustível (12,5mm cada)
- Transmitância Térmica piso, paredes e teto (U)
- Lajes
- Emissividade () das paredes e teto*

39,05 m²
15 cm (espessura)
0,185 W/(m².K)
12 cm (espessura
1,1 W/(m².K)

- Absortância (𝛼) das paredes e teto**
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- Transmitância térmica do vidro***(U)
- Envoltória: chapa de aço galvanizado (0,75 mm), poliuretano (205 mm, chapa de aço
galvanizado (0,75 mm)
Ambiente ocupado e com cargas internas
- Densidade de Ocupação
- Vestimenta
- Metabolismo Atividade: trabalhos leves de laboratório
- Padrão de ocupação: 6 pessoas
- Iluminação Artificial
- Equipamentos
*Emissividade () das paredes e teto
- chapa de aço
- montante metálico
- lã de rocha
- manta de polietileno
- placas de gesso
**Absortância (𝛼) das paredes e teto
- chapa de aço
- montante metálico
- lã de rocha
- manta de polietileno
- placas de gesso
*** Vidro Triplo Insulado (6-8-6mm)

5,88 W/(m².K)
22 cm (espessura)
0,15 pessoa/m²
0,50 clo (inverno)
123 W/pessoa
07h00 – 20h00
4,1 W/m²
0,47 W/m²
0,30
0,30
0,90
0,90
0,90
0,30
0,30
0,60
0,70
0,50

Para a análise da interferência do vento e do gelo/neve no desempenho térmico do edifício foram
observadas 6 propostas com alturas diferentes em relação ao nível de apoio da base (Figura 4). A primeira
simulação (1) foi efetuada considerando a situação do projeto original, com elevação da edificação a 5,4m do
solo. A de número 2 com a edificação elevada a 0,5m do solo, e a 3ª proposta com a estação no nível de apoio
da base. Para as três simulações seguintes considerou-se o solo recoberto de gelo, sendo que na proposta 4, a
edificação elevada em 5,4m, na proposta 5 elevada a 0,5m do gelo e na proposta 6 foi simulada a edificação
encostada no gelo.

(1) Nível da edificação: 5,4m acima do
solo

(2) Nível da edificação: 0,5m acima
do solo

(3) Nível da edificação: apoiada
diretamente no solo

(5) Nível da edificação: 0,5m acima
(6) Nível da edificação: apoiada no
do nível do gelo
(4) Nível da edificação: 5,4m acima do
gelo
gelo
Figura 4 – Esquema das propostas simuladas (ADAPTADO DE ESTUDIO 41, 2013).

3.3. Avaliação dos resultados de desempenho térmico
Para avaliação das condições de desempenho térmico foram utilizadas as temperaturas operativas horárias
obtidas através das simulações com o software DesignBuilder versão 4.5.0.128 Beta – DBSIM, tendo como
referência a temperatura de conforto, definida pela norma ISO – International Standart 7730
(INTERNATIONAL, 2005), cujos critérios foram os tipos de atividade e a vestimenta de 1,0 clo, considerando
a condição de inverno. Estes critérios indicaram três categorias, da qual foi definida para a situação em estudo
a categoria “A”.
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A temperatura para esta categoria tem uma variação de 21ºC a 23ºC, sendo adotada a temperatura de
conforto de 23ºC, como mostrado na Tabela 2 em destaque. Este valor corresponde a uma situação de conforto
térmico mais satisfatório para o inverno nas condições climáticas do continente antártico, considerando ainda
os usuários serem, em sua maioria, brasileiros. No entanto, destaca-se que a tabela, para o tipo de edifício e
serviço semelhante ao do laboratório os valores admitidos possuem variações de 19ºC até 25ºC da temperatura
de conforto para o período do inverno.
Tabela 2 – Critérios para a temperatura operativa (ADAPTADO DE INTERNATIONAL..., 2005).

3.3.1. Indicadores
A avaliação do desempenho térmico do ambiente considerou os indicadores baseados na abordagem estatística
para o conforto térmico proposto por Nico-Rodrigues (2015), analisando as alterações da temperatura operativa
durante as 24 horas do dia, para o período do inverno.
Foram definidos dois indicadores para a sistematização dos dados: a Frequência de Desconforto
Térmico - FDT e os Graus-horas de Desconforto Térmico – GhDT, e utilizando o diagrama de flutuabilidade
(NICO-RODRIGUES, 2015), que permitiu analisar as alterações diárias das temperaturas operativas.
O FDT equivale ao percentual de tempo, hora inteira, em que a temperatura operativa está abaixo do
valor mínimo de temperatura de conforto. Esse indicador quantifica as horas em desconforto, na unidade de
porcentagem, durante determinado intervalo de tempo, e o valor máximo remete ao limite máximo do período.
Nesta pesquisa, a proposta foi a de analisar períodos diários, correspondendo à frequência máxima de 100%.
O GhDT é determinado pela diferença entre a temperatura operativa horária e a temperatura de
conforto, quando a temperatura operativa ultrapassa o valor definido da temperatura de conforto. O valor
máximo de referência adotado para esta pesquisa é resultante do maior valor de GhDT obtido nas simulações.
Os indicadores FDT e GhDT definidos foram plotados no diagrama de flutuabilidade visando proceder
a avaliação comparativa em relação ao desconforto térmico. O diagrama considera a FDT nos níveis
temporário e frequente; e a condição de intensidade para os graus-horas, GhDT nos níveis leve e intenso
(Figura 5). Ressalta-se que a melhor condição é aquela que tende a origem dos eixos (GhDT e FDT).

Figura 5 – Diagrama de flutuabilidade dos indicadores FDT e GhDT (NICO-RODRIGUES, 2015).

921

6

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Os resultados seguem demonstrados em duas etapas, a primeira com a determinação das condicionantes e a
segunda, para as simulações das propostas.

4.4.1. Determinação dos Condicionantes
As simulações resultaram nas temperaturas do ar interno, de hora em hora, que submetidos ao tratamento
estatísticos definiram os valores máximos diários de GhDT (Tabela 3). O valor de GhDT utilizado como
referência para a análise das 06 propostas de altura da edificação em relação ao plano de apoio foi de
349,22ºC.h/dia, equivalendo à maior quantidade de graus horas em desconforto obtido em um dia.
Estação do ano
Inverno

Tabela 3. Valores referências máximos para o GhDT em cada proposta
Propostas
GhDT
(1) Projeto Original
299,24 ºC h/dia
(2) A meio metro do solo
336,98 ºC.h/dia
(3) Encostada no solo
315,08 ºC.h/dia
(4) A 5m do gelo
329,43 ºC.h/dia
(5) A meio metro do gelo
337,47 ºC.h/dia
(6) Encostada no gelo
349,22 ºC.h/dia

4.4.2. Simulações
As simulações possibilitaram avaliar o desempenho térmico de acordo com as 06 alturas propostas, destacando
a necessidade de utilização de sistema artificial de aquecimento. Os valores de FDT e GhDT obtidos para cada
dia seguem demostrados no diagrama de flutuabilidade, caracterizando as condições térmicas finais para o
conforto térmico (Figura 6). Ressalta-se que o diagrama de flutuabilidade relaciona os valores de FDT com o
maior valor de GhDT definido para a estação do inverno, demonstrando as situações diárias, sendo a melhor
condição aquela que converge para a origem.
A análise dos resultados comparou as propostas 1, 2 e 3 que tiveram o solo como referência com as
propostas 4, 5 e 6 com a camada gelo sob a edificação. Os resultados demonstraram que o ambiente avaliado
não atende às condições de conforto térmico determinada pela norma ISO 7730 (temperatura de conforto de
23°C) para nenhuma das propostas. No entanto, as propostas que tiveram o solo sob a edificação obtiveram
resultados melhores (Figura 6). Em todas as propostas os resultados de FDT e GhDT indicaram dois níveis de
sensações de desconforto:
(a)
Dias com desconforto frequente e leve; e
(b)
Dias com desconforto frequente e intenso.
Analisando a proposta 1 (Figura 6), considerando o solo sob a edificação e elevado a 5,4m do nível, o
FDT se manteve frequente e o GhDT foi mais leve, não atingindo valores tão elevados. Na proposta 2 (Figura
6) com a edificação a 0,5m do solo, houve uma variação maior na frequência de desconforto, obtendo valores
mais favoráveis, devido a maior proximidade da edificação com o solo e menor influência do vento. A proposta
3 (Figura 6), com a edificação encostada no solo, obteve-se os melhores resultados de desempenho, com um
desconforto, que apesar de ser 100% frequente, para a intensidade foi classificada como leve.
Na proposta 4 (Figura 6) com a edificação a 5,4m e tendo abaixo uma camada de gelo, os resultados
foram melhores, quando comparados com as propostas em que a camada de gelo está mais próxima. Foram
observados alguns dias com classificação de GhDT leve, porém tendo uma frequência de desconforto de 100%
e a maioria dos dias classificados com desconforto intenso e frequente. Para a proposta 5 (Figura 6), com 0,5m
de afastamento da camada de gelo, constatou-se um desconforto maior em relação a proposta 4, com FDT
100% frequente, e uma quantidade de dias com desconforto intenso. A proposta 6 (figura 6) foi considerada a
pior situação dentre as propostas com a edificação diretamente apoiada no gelo, com todos os dias classificados
com desconforto frequente e intenso.
Quando se comparam as propostas 1, 2 e 3 com o solo e as propostas 4, 5 e 6 com a camada de gelo, é
perceptível à influência do solo e da camada de gelo na temperatura do ar interior, mesmo em alturas mais
elevadas, como 5,4m. As propostas 3 e 6, cuja edificação se apoia diretamente no solo e na camada de gelo,
respectivamente, os resultados demonstraram intensidade de desconforto de leve para intenso. A proposta 3,
com a edificação apoiada sobre o solo, as temperaturas internas foram mais elevadas, ou seja, o desconforto
verificado é leve, devido a ausência de troca térmica entre o piso da edificação e o solo e, principalmente, pela
impossibilidade de perda de calor através do vento entre estas duas superfícies.
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A proposta 6, mesmo não tendo o vento circulando entre a camada de gelo e o piso da edificação, o
contato do edifício com a camada de gelo configurou uma situação de perda térmica, considerando a
temperatura do gelo e as condições internas do ambiente, mesmo o edifício tendo generosas camadas de
isolamento, as condições internas registradas demonstraram desconforto térmico intenso e frequente.
Nas propostas 2 e 5 em que a edificação foi posicionada 0,5m elevada do solo e da camada de gelo,
observou que na proposta 2, mesmo com a presença do vento a grandes velocidades e temperaturas baixas, a
influência do solo com temperaturas mais elevadas possibilitou a troca térmica, amenizando a perda de calor
pelo piso do edifício. Para a proposta 5, verifica-se que o pouco espaço entre o edifício e a base de apoio
determinou condições de desconforto, tendo a edificação influência tanto da camada de gelo como do vento.

(1) Projeto Original

(4) A 5,4m do gelo

(2) A 0,5m do solo

(5) A 0,5m do gelo

(3) Apoiado no solo

(6) Apoiado no gelo
Figura 6 – Diagramas de flutuabilidade referentes ao desempenho da EACF nas diversas situações simuladas

Destaca-se que os resultados obtidos nas simulações classificam o ambiente analisado como
desconfortável para todas as situações, demonstrando valores elevados de GhDT e de FDT. Embora tenham
sido consideradas as condições climáticas mais severas, pode-se afirmar sobre a necessidade de maior atenção
na definição de materiais com propriedades isolantes eficientes, associado à tipologia edificatória,
especialmente na sua relação com o solo ou gelo. Na Figura 7 seguem destacadas algumas particularidades
observadas em cada estudo, que pode ser extrapolado para outras situações de projetos arquitetônicos para a
Antártica, considerando a semelhança nas atuais soluções técnico-construtivas. A classificação demonstrada
na Figura 7 considerou o desempenho do edifício nomeando as propostas que obtiveram melhores resultados
em ordem decrescente.

923

8

Classificação

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Esquema Ilustrativo da
proposta

(3) Apoiado no solo

(2) A 0,5m metro do solo

(1) Projeto Original, a 5,4m do
solo

(4) A 5,4m do gelo

(5) A 0,5m do gelo

Caracterização da localização ambiental
- Predominância do desconforto leve e frequente
Pela edificação estar apoiada no solo impedindo qualquer movimentação do ar e
usufruindo das propriedades térmicas do solo descongelado, foi a situação, mais
favorável para o desempenho térmico. Provavelmente, a ampliação do isolamento
térmico na fachada norte seria o suficiente para a obtenção do conforto, mesmo
nas condições climáticas mais desfavoráveis.
- Desconforto de leve e frequente a frequente e intenso
Algumas edificações são construídas levemente afastadas do solo visando não
proporcionar áreas encharcadas, originadas pela troca de calor entre a edificação
e o solo. Nesse caso, observou-se que mesmo com alguma circulação de ar no
espaço entre o solo e a edificação, ocorreu a influência do solo no desempenho
térmico da edificação.
- Desconforto leve e frequente com alguns momentos classificado como
intenso
A elevação da edificação permite a passagem do vento, ampliando a perda térmica
e impedindo a eventual influência da ação do solo no desempenho térmico.

- Predomínio de desconforto frequente e intenso com ocorrências de
desconforto leve e frequente
Para a condição de edificação exposta ao solo congelado ou banquisa de gelo,
identificou-se como a melhor situação, visto a distância do gelo mostrar como
mais importante para a obtenção do conforto se comparado à ação do vento entre
a superfície gelada e a edificação.

- Predomínio de desconforto frequente e intenso com algumas ocorrências de
desconforto leve e frequente
Observa-se que as edificações em plataforma de gelo são construídas
minimamente elevadas do solo, visto a transmissão do calor gerado na edificação
em uso acarretar em descongelamento da superfície e, eventualmente, até mesmo
o afundamento gradual da Estação. No entanto, essa solução foi considerada como
desfavorável visto a influência da superfície gelada no desempenho térmico.
- Predomínio de desconforto frequente e intenso
Dentre os estudos realizados foi o que demonstrou pior desempenho. Se
considerada, ainda, a possibilidade de afundamento da edificação em função do
calor gerado no uso, não se recomenda essa solução considerando as condições
ambientais para o modelo.

(6) Apoiado no gelo
Figura 7 – Análise das propostas simuladas de acordo com o desempenho térmico obtido (ADAPTADO DE ESTUDIO 41,
2013).

Os resultados das avaliações demonstram que se o solo permanece exposto mesmo durante o verão, a
melhor solução construtiva, considerando especificamente o desempenho térmico, é com a edificação apoiada
diretamente no solo. No entanto, se a edificação for apoiada em banquisa de gelo ou ocorrer o congelamento
do solo durante o inverno, a melhor solução é a edificação elevada, afastando assim a influência do gelo no
desempenho térmico.
Observa-se que mesmo o modelo adotado tenha uma composição da envoltória que sugere eficiência no
que tange ao isolamento, ainda assim não se configura como suficiente para as condições antárticas. Também
esperava-se que a ação do vento seria mais pernicioso ao desempenho para qualquer situação – solo ou gelo –
o que demonstrou não ser uma hipótese equivocada, visto a diferença de desempenho para cada situação
apresentada.
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5. CONCLUSÕES
Através dos estudos realizados foi possível concluir que o sistema construtivo adotado para edificações
na Antártica, analisando-se exclusivamente o desempenho térmico, deve considerar a influência da superfície
de apoio, que difere no comportamento quando se considera solo exposto ou gelo.
Observa-se que tal conclusão se contrapõe ao esperado, visto acreditar-se inicialmente que o vento seria
o elemento fundamental no melhor ou pior desempenho da edificação. No entanto, as simulações e análises
realizadas demonstraram que a pior situação de desempenho é quando a edificação se apoia diretamente numa
superfície gelada e não quando está elevada, permitindo a ampla ventilação em todas as suas faces.
Destaca-se que, para a observação do fenômeno, foi necessário considerar como fixos todos os demais
parâmetros, tais como o arranjo arquitetônico e os materiais da envoltória. Nesse sentido, para estudos futuros
serão realizadas novas simulações variando os demais parâmetros visando o estabelecimento de análises
combinadas dos diversos elementos que interferem em um projeto quando este se localiza em um local
diferenciado como a Antártica.
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RESUMO

Estudos sobre utilização do teto reservatório para condicionamento térmico de edificações no Brasil ainda
são escassos e focam apenas o resfriamento. Nos climas subtropicais, com necessidades de aquecimento, este
tipo de instalação terá maior proveito se operar ao longo de todo o ano, contemplando inverno e verão. Este
estudo tem por objetivo avaliar o desempenho térmico de células teste dotadas de teto reservatório para
condicionamento térmico em Curitiba, PR. Foram avaliadas seis diferentes configurações, sendo cinco com o
reservatório preenchido por água. Para comparação do desempenho das diferentes configurações foram
selecionados dias específicos, dentre aqueles com as maiores amplitudes e com céu claro. Como parâmetros
para comparação foram utilizados o fator decremental e o coeficiente de dissemelhança. Os resultados
confirmaram a versatilidade do teto reservatório enquanto alternativa para condicionamento das células teste
em questão.
Palavras-chave: condicionamento térmico passivo, teto reservatório, células teste.

ABSTRACT

Studies using roof ponds for indoor thermal control are still scarce in Brazil and focus only on cooling. In
subtropical climates with heating needs this type of system can provide benefits year round including
summer and winter periods. The purpose of this study is to evaluate the thermal performance of teste cells
using roof ponds for thermal control in Curitiba, PR. Six different configurations have been evaluated, five
of them with the roof pond filled with water. For comparisons specific days were selected which had the
greatest daily temperature swings and clear-sky conditions. As comparative parameters, we used decrement
factor and a coefficient of differentiation. Results confirm the flexibility of the roof pond system for thermal
control of the studied test cells.
Keywords: indoor passive conditioning, roof pond, test cells.
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1. INTRODUÇÃO
O condicionamento térmico de edificações em climas subtropicais, com inverno e verão bem definidos e
com amplitude térmica diária significativa, pode implicar em grande consumo de energia. Esse consumo
pode ser minimizado se adotadas medidas passivas para condicionamento. Olgyay (2008, p.10), quando
relaciona arquitetura, clima e necessidades humanas, argumenta que “o processo lógico é trabalhar com as
forças da natureza e não contra elas, aproveitando suas potencialidades para criar condições de vida
adequadas”.
Dentre os componentes de uma edificação passiva, são particularmente importantes para a regulação
das condições ambientais internas aqueles que constituem a envoltória do edifício: cobertura, paredes e
aberturas. Dentre estes, cabe destacar o papel da cobertura.
A cobertura é o componente da edificação mais exposto ao clima externo (LAMBERTS, 1988).
Também é o elemento da edificação que recebe maior intensidade de radiação solar em edificações
horizontais (ANDRADE; RORIZ, 2009). A carga térmica recebida pela cobertura em uma edificação térrea
pode chegar a mais de 70% de sua carga térmica total, em algumas épocas do ano (MASCARÓ, 1992 apud
PERALTA, 2006), o que pode vir a ser um problema nos períodos quentes.
No inverno, na maioria das habitações brasileiras, a cobertura também é o meio pelo qual ocorrem as
maiores perdas de calor, principalmente nas noites de céu claro, quando as perdas por radiação fazem com
que a superfície externa da cobertura atinja temperaturas abaixo da temperatura do ar externo. No verão, por
outro lado, especialmente em edificações de baixo custo, coberturas de baixo desempenho são ainda mais
problemáticas (LAMBERTS, 1988).
Dada a importância da cobertura para o condicionamento passivo, diferentes materiais vêm sendo
testados no Brasil quanto ao desempenho térmico. Também estão sendo testadas tecnologias passivas. Dentre
elas, citam-se: resfriamento de coberturas por aspersão (TEIXEIRA; LABAKI, 2006; MASIERO, 2006);
resfriamento evaporativo por aspersão e resfriamento radiante noturno (LABAKI; TEIXEIRA; TAVARES,
2005) e coberturas verdes com alta inércia térmica (IBIAPINA et al., 2010; ANDRADE, RORIZ, 2009).
Uma tecnologia para condicionamento passivo aplicada em coberturas e pouco estudada no Brasil é o
teto reservatório. O termo teto reservatório denomina sistemas que incorporam na cobertura um tanque
d'água para estocar, trocar ou dissipar calor (ERELL; YANNAS; MOLINA, 2006). O teto reservatório pode
estar em contato direto com o ambiente abaixo ou separado deste por um forro. Os poucos estudos realizados
até o momento tiveram como foco o resfriamento evaporativo em períodos quentes (GONZALEZ et al.,
2014; KRÜGER et al., 2016; LANGE, 2016). Há, desta forma, uma demanda por estudos que avaliem as
possibilidades de aplicação do teto reservatório para condicionamento ao longo de todo o ano no clima
subtropical, incluindo os períodos frios.

2. OBJETIVO
Este estudo tem por objetivo avaliar o desempenho térmico de células teste dotadas de teto reservatório para
condicionamento térmico sob condições climáticas subtropicais.

3. MÉTODO
Este trabalho avalia o desempenho térmico de células teste dotadas de diferentes tipos de teto reservatório.
Para a avaliação, foram construídas células teste cujo teto foi alterado ao longo dos experimentos. Para
comparação e análise do desempenho foram definidos parâmetros calculados para dias específicos. Os
procedimentos são detalhados a seguir.

3.1 Clima local
Curitiba situa-se ao sul do Trópico de Capricórnio, no primeiro planalto paranaense, a 110 quilômetros do
Oceano Atlântico. Possui latitude 25° 31’ S, longitude 49° 10’ W e altitude média de 911 m (IBGE, 2015).
Na classificação de Köppen-Geiger, o clima predominantemente é do tipo Cfb, clima temperado ameno, com
chuvas o ano todo e verão ameno (KOTTEK et al., 2006). As precipitações são da ordem de 1.600 mm
anuais, com sazonalidade (redução do volume de precipitação no inverno) (IPPUC, 2015). As normais
climatológicas (1961-1990) indicam que nos meses do trimestre mais quente a média das temperaturas do ar
é de 20°C. O mês mais quente é fevereiro e a média das suas máximas é 26,7°C (INMET, 2015). O trimestre
mais chuvoso compreende dezembro, janeiro e fevereiro. O trimestre mais seco e frio compreende junho,
julho e agosto.
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No Zoneamento Bioclimático Brasileiro, a cidade está na Zona Bioclimática 1 (ABNT, 2003), sendo a
capital mais fria do país. Considerando a carta bioclimática adaptada por Bogo et al. (1994), as principais
estratégias passivas para o clima de Curitiba são: alta inércia térmica associada ao aquecimento solar (38,8%
das horas); aquecimento solar passivo (14,6%); ventilação (7,98%); aquecimento artificial (5,54%); e
sombreamento. O resfriamento evaporativo, cujo potencial poderia ser explorado em condições de verão por
meio do teto reservatório, é recomendado para apenas 0,08% das horas do ano.

3.2 Células teste
Foram confeccionadas células teste (Figura 1), as quais receberam coberturas que variaram de acordo com os
objetivos específicos de cada etapa. Para confecção das paredes e piso, utilizou-se compensado naval com 15
mm de espessura. Para resistir às intempéries, as células receberam como base uma camada de verniz
marítimo. Posteriormente foram pintadas com acrílico esmaltado na cor branca. Internamente, paredes e
pisos foram revestidos com uma camada de 4,5 cm de poliestireno expandido (EPS).

a)

b)

Figura 1 - Corte (a) e Planta Baixa (b) da Célula Teste.

Buscou-se replicar as células teste conforme as confeccionadas por Gonzalez et al. (2014) em seu
Experimento 1. Porém, visando maior durabilidade, ocorreram pequenas alterações: ao invés de madeira
compensada simples, se utilizou compensado naval; as células-teste originais foram confeccionadas com
chapas de 18 mm, aqui se utilizaram chapas de compensado naval de 15 mm. As espessuras das chapas de
EPS e o volume de ar interno correspondem aos do experimento original. A alteração na espessura das
chapas de compensado levou a uma leve diferença entre os experimentos em se tratando da transmitância
térmica das paredes das células (as células-teste de GONZALEZ et al. (2014) apresentam U=0,717 W/m².K
enquanto as deste experimento apresentam U=0,707 W/m².K (Figura ).

a)

b)

Figura 2 – Confecção (a) e aspecto final (b) da Célula Teste.
Fonte: Arquivo autores.

As configurações testadas neste artigo utilizam dados gerados a partir de uma ou duas células teste
(quando o monitoramento ocorreu simultaneamente) contendo uma bacia/teto reservatório como elemento de
cobertura. O teto reservatório (TR) foi confeccionado com chapa de aço galvanizado de espessura 1,2 mm,
recebendo ainda uma camada de tinta epóxi para prevenir ferrugem e pintura com tinta acrílica branca. A
função dessa bacia metálica é tornar mais efetivo o processo de resfriamento do ambiente a partir do
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processo de evaporação da água e/ou aumento da massa térmica no reservatório, evitando-se gerar aumento
da capacidade térmica do teto reservatório além do próprio corpo d’água. Para os experimentos reportados,
quando pertinente, o teto reservatório recebeu uma camada de 6,5 cm de água.
Sobre o teto reservatório, de acordo com o tipo de teste realizado, foram utilizados diferentes tipos de
cobertura: placa de sombreamento, tampa de vedação e sheds. A placa de sombreamento é composta por
compensado naval de 10 mm de espessura, envernizado, pintado na cor branca e revestido em sua face
inferior com chapa de EPS de 1,5 cm de espessura. A tampa de vedação foi igualmente montada com
madeira compensada, revestida com 4,5 cm de EPS, a qual foi separada do teto reservatório por câmara de ar
não-ventilada. O reservatório foi vedado com chapa metálica de mesmo material que a bacia metálica, com
aplicação de silicone. Os sheds, montados com madeira compensada, com inclinação em 45°, receberam
também por baixo uma camada de isopor de 1,5 cm, à semelhança da placa de sombreamento.

3.3 Monitoramento
O monitoramento de dados do período entre 05/2015 e 01/2016 foi realizado em um condomínio residencial.
De 09/2016 até 10/2016 os testes foram conduzidos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), Campus Curitiba, Sede Ecoville. Ambos os locais se situam à região Leste de Curitiba, distam um
do outro em cerca de 6 km e as condições de entorno são semelhantes, com pouco adensamento urbano. As
células teste foram distanciadas de modo que não projetassem sombras uma sobre a outra. As temperaturas
internas do ar foram registradas por meio de data loggers da marca NOVUS, modelo LogBox-RTH-LCD. O
sensor desse aparelho opera na faixa de temperaturas de -40,0°C a 80,0°C, com resolução de 0,1°C e tempo
de resposta de até 30 s em ar em movimento lento. As temperaturas externas foram obtidas por uma estação
meteorológica da marca HOBO®, modelo H21-001. Os sensores foram programados para realizar medições
a cada 15 minutos, posteriormente os dados foram convertidos para base horária.

3.4 Verificação da similaridade de desempenho das células teste
Para possibilitar a comparação das células com diferentes configurações, foi realizada análise das células
com mesma configuração. Durante três dias (30/09 a 02/10/2016), as duas células (denominadas ‘CT1’ e
‘CT2’) receberam a mesma quantidade de água, isto é, o teto reservatório foi preenchido com 10,5 cm
d’água e coberto com a tampa de vedação. Os dados dos dois primeiros dias foram descartados, para que
houvesse estabilização das temperaturas internas nas células. A diferença média de temperatura entre as
células teste foi de 0,09 ºC e a diferença máxima 0,40 ºC, consideradas aceitáveis diante da precisão do
equipamento, com erro de até 0,5 ºC (Figura 3).

Figura 3 – Aferição das células teste

3.5 Configurações das células teste
De um total de 21 configurações de teto reservatório na pesquisa, para a série de experimentos analisada
neste artigo foram consideradas seis configurações de células teste.
Configuração 1 – Vazio (Figura 4). A bacia não foi preenchida com água, o conjunto não foi tampado
(placa de sombreamento), sem ventilação permanente. O monitoramento abrangeu seis dias, de 20/09 a
25/09/2016.
Configuração 2 - Massa Térmica (Figura 5). Esta célula teste foi configurada para verificar o potencial
de estabilização térmica e para servir de referência para as células configuradas para aquecimento ou
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resfriamento. O teto reservatório foi coberto por uma tampa de vedação e vedado com chapa metálica. O
monitoramento abrangeu 29 dias, de 24/05 a 21/06/2015.
Configuração 3 - Resfriamento Evaporativo Descoberto (Figura 6). A lâmina d’água foi exposta ao
ambiente externo sem qualquer proteção, possibilitando evaporação, ganhos solares e perdas por convecção.
O reservatório foi pintado de branco para limitar os ganhos térmicos por radiação solar. A reposição do nível
do reservatório ocorria pela manhã, antes da incidência dos raios solares, sendo utilizada água à temperatura
ambiente. O monitoramento ocorreu durante três dias de verão, de 19/01 a 21/01/2016.
Configuração 4 - Resfriamento Evaporativo Coberto (Figura 7). O reservatório recebeu a placa de
sombreamento, com ventilação permanente. O período abrangeu três dias de verão, de 19/01 a 21/01/2016,
coincidindo com a configuração 3.
Configuração 5 - Coletor Solar (Figura 8). Foi configurada para verificar a possibilidade de
aquecimento, foram aplicadas duas camadas de vidro sobre o reservatório. A primeira (vidro comum 4 mm),
ao nível da superfície d’água, para garantir vedação, e a segunda (vidro 6 mm), 4 cm acima da outra, para
criar um colchão de ar não-ventilado. O reservatório foi pintado de preto para maximizar os ganhos por
radiação solar. O período de testes abrangeu 12 dias de inverno, entre 27/07 e 07/08/15.
Configuração 6 - Coletor Solar com sheds (diurno) + Protetor (noturno) (Figura 9). O reservatório foi
coberto por vidro 6 mm e por sheds inclinados em 45° durante o dia. Durante a noite permaneceu coberto
pela placa de sombreamento. A troca simulou uma cobertura móvel com ventilação permanente. As
mudanças eram realizadas às 7:30 e 17:30 horas. O monitoramento compreendeu dois dias de inverno, 01/09
e 02/09/16.

Figura 4 – Conf. 1 - Vazio

Figura 5 – Conf. 2 - Massa Térmica

Figura 6 – Conf. 3 - Resfr. Evap.
Descoberto

Figura 7 – Conf. 4 - Resfr. Evap. Coberto

Figura 8 – Conf. 5 - Coletor Solar

Figura 9 – Conf. 6 - Coletor Solar com
Sheds (diurno) + Protetor (noturno)

3.6 Escolha de dia de céu claro
Considerando que para este estudo dispunha-se de apenas duas células teste e que não era possível testar as
seis configurações concomitantemente, para fins de comparação, resolveu-se realizar as análises a partir de
dados de dias específicos.
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Deu-se preferência por dias de céu claro. Para a escolha destes dias calculou-se um coeficiente,
denominado coeficiente de Dia Padrão (DP). Os dias com maior DP foram os adotados para as comparações.
O DP permite selecionar, dentre os dias disponíveis, aqueles com maior amplitude térmica e com condições
relativamente estáveis. Dias cujas temperaturas dos dias anterior ou posterior sejam significativamente
diferentes apresentarão automaticamente baixos valores para DP. O valor DP é calculado pela Equação 1.
Equação 1

Onde:

é o coeficiente de Dia Padrão (referência), adimensional;
é a temperatura às 7 horas daquele dia, em °C;
é a temperatura às 14 horas daquele dia, em °C;
é a temperatura às 7 horas do dia seguinte, em °C.

3.7 Parâmetro adotado para avaliação da estabilidade térmica
A bibliografia disponível é pouco objetiva em se tratando da estabilidade térmica no interior de edificações
naturalmente ventiladas. No entanto, alguns trabalhos estabelecem limites para a amplitude térmica diária
interna. Evans (2007) aponta a amplitude interna máxima de 8,3ºC, proposta por Strickley1. Givoni (1998), a
exemplo de Olgyay (2008), propõe duas faixas de conforto para edificações naturalmente ventiladas: uma
para inverno, de 18 a 25ºC; e outra para verão, de 20 a 27ºC. O autor também recomenda que o limite
superior da zona de conforto seja ampliado em 2ºC quando aplicada aos países em desenvolvimento. Ou seja,
admite duas faixas de oscilação para a temperatura interna: 7ºC para países desenvolvidos; e 9ºC para países
em desenvolvimento. Bogo et al. (1994) realizaram ampla revisão bibliográfica abordando o tema
bioclimatologia aplicada com o objetivo de selecionar uma carta bioclimática a ser adotada para o Brasil. O
trabalho apresenta revisão sobre pesquisas e propostas para a bioclimatologia. Por fim, aponta como
adequada aos climas brasileiros a carta de Givoni com adaptações. Tais adaptações resultaram em um faixa
de conforto que vai de 18 a 29ºC, com uma amplitude térmica de 11ºC.
As diferentes propostas citadas evidenciam que não há consenso quanto à amplitude térmica diária
máxima admissível para edificações passivas. No entanto, fica evidente que os autores concordam que deve
haver limites, ou seja, que o controle da amplitude térmica interna é necessário. Para verificar o nível de
potencial para estabilização das temperaturas internas, utilizou-se neste trabalho o Fator Decremental (FD).
Fator Decremental (FD)
Expressa a relação entre as amplitudes diárias interna e externa (GONZALEZ, et al., 2014). Quanto menor o
FD, maior o potencial de estabilização das temperaturas internas. Este coeficiente pode ser utilizado para fins
de comparação entre diferentes configurações. O FD é calculado pela Equação 2:
Equação 2

Onde:
FD

é o Fator Decremental, adimensional;
é a amplitude térmica (temperatura máxima - temperatura mínima diárias) interna, em
Kelvin;
é a amplitude térmica externa, em Kelvin.

3.8 Parâmetro adotado para avaliação do desempenho quanto a aquecimento/resfriamento
A inércia térmica, por si, não é uma estratégia para resfriamento, pois não refrigera a edificação, apenas
reduz ganhos e perdas para o ambiente externo. Para verificar quais estratégias possibilitam aquecimento e
quais possibilitam resfriamento adotou-se um parâmetro que foi denominado Coeficiente de Dissemelhança,
explicado a seguir.
Coeficiente de Dissemelhança (CD)
Expressa a dissemelhança entre a temperatura interna média diária (
) e a temperatura externa média
diária (
). Mede o grau de diferença entre estas variáveis, indicando se, ao final do dia, o saldo foi

1

Strickley, B., (1978) The home owners guide for evaluating passive solar heating, pp 153-160, in Cook J. and Prowler, Eds., (1978).
931

6

aquecimento ou resfriamento. O CD não é expresso em graus Celsius, pois é uma taxa, sendo possível
comparar resultados oriundos de dias com diferentes amplitudes térmicas diárias. No caso de uma célula
teste hipotética, onde as trocas térmicas ocorrem exclusivamente por condução e onde não operam artifícios
para aquecimento ou resfriamento, a
será igual à
e o CD terá valor próximo de zero (0,0).
será maior que a
e o CD será maior que zero.
Havendo formas passivas de aquecimento, a
Havendo formas passivas de resfriamento, o coeficiente de dissemelhança será menor que zero.
O coeficiente de dissemelhança é calculado pela Equação 3:
Equação 3

Onde:
é o Coeficiente de Dissemelhança, adimensional;
é a temperatura interna média, em °C;
é a temperatura externa mínima, em °C;
é a temperatura externa média, em °C.
Para verificar se, para uma mesma configuração são obtidos CDs equivalentes em diferentes dias do
ano, calcularam-se os respectivos CDs para duas configurações em diferentes datas.
A) Célula teste coberta e sem reservatório. Foi monitorada entre 29/10/14 e 22/11/14, 23/11/14 e
13/12/14 e entre 15/12/14 e 26/12/14. Para cada dia de cada período foram calculados os valores para DP. Os
dias que apresentaram maiores DPs para cada um dos períodos foram 29/10/14, 07/12/14 e 17/12/14,
respectivamente. Os CDs resultantes foram: 0,01, 0,03 e 0,03.
B) Célula teste com reservatório preenchido com 6,5 cm d’água e fechada. Os períodos de
monitoramento foram de 27/12/14 a 10/01/15, 24/05/15 a 21/06/15 e entre 27/07/15 e 07/08/15. Os
respectivos dias padrão foram 09/01/15, 05/06/15 e 30/07/15. Os CDs resultantes foram -0,11, -0,06 e -0,10,
respectivamente.
Ou seja, os CDs obtidos para condições de céu claro geraram valores de mesma ordem de grandeza. A
constância desses resultados, apesar de ter havido monitoramentos em diferentes dias e estações do ano, foi
considerada adequada para que o CD fosse adotado como parâmetro para comparações entre diferentes
configurações.

4. RESULTADOS
Neste tópico são apresentados resultados gerais (Tabela 1), gráficos com as temperaturas internas e externas
para dias específicos para cada uma das configurações analisadas e a discussão destes resultados.
Tabela 1 – Parâmetros para avaliação de desempenho
Configuração
Fator Decremental (FD) Coeficiente de Dissemelhança (CD)
1-Vazio
1,53
0,33
2-Massa Térmica
0,32
-0,06
3-Resfriamento Evaporativo Descoberto
1,40
-0,24
4-Resfriamento Evaporativo Coberto
0,45
-0,58
5-Coletor Solar
1,60
1,57
6-Coletor Solar com Sheds (diurno) + Protetor (noturno)
2,32
3,48

4.1 Estabilização térmica
Comparando-se os dados das configurações 1 (Vazio) e 2 (Massa Térmica) verifica-se que, para as células
teste avaliadas, a introdução de água no teto reservatório é uma alternativa efetiva para estabilização das
temperaturas internas. Enquanto a configuração 1 (Figura 10) apresenta FD 1,53, ou seja, amplitude térmica
interna 1,53 vezes maior que a amplitude térmica externa, a configuração 2 (Figura 11) resultou em FD 0,32.
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Figura 10 - Configuração 1, dia representativo 23/09/2016.

Figura 11 - Configuração 2, dia representativo 05/06/2015

Por outro lado, observou-se que o sombreamento, reduzindo ganhos devidos à radiação solar direta,
também contribui para a redução do FD. Esse fato é evidenciado pela diferença entre os FDs das
configurações 3 (Resfriamento Evaporativo Descoberto), com FD = 1,40, e 4 (Resfriamento Evaporativo
Coberto), com FD = 0,45.

4.2 Resfriamento
Em se tratando de resfriamento e aquecimento, a configuração 2 (Massa Térmica) confirmou-se como
referência para as demais, visto que o CD ficou muito próximo de zero (-0,06). Ou seja, nesta configuração,
ao final do dia, não há saldos de calor importantes.
Comparando-se as configurações 2 e 3 (Resfriamento Evaporativo Descoberto, Figura ), percebe-se
que a configuração 3 é pouco efetiva em se tratando de resfriamento (CD = -0,24). Plotando os dados para o
dia de céu claro (Figura 12), nota-se que as temperaturas internas permanecem inferiores às externas durante
parte da manhã e à noite. No entanto, durante parte da tarde, quando o resfriamento é mais necessário, a
situação se inverte, provavelmente devido à absorção da radiação solar pela massa d’água. Esse aumento da
temperatura interna impacta o FD, que resultou em 1,40.
A configuração 4 (Resfriamento Evaporativo Coberto, Figura ) difere da configuração 3 por possuir
sobre o teto reservatório a placa de sombreamento. A não incidência de radiação solar direta resultou em
melhora nos indicadores. O CD passou a -0,58, indicando maior resfriamento e o FD passou a 0,45.
Observando-se o gráfico relativo ao dia de céu claro (Figura 13) percebe-se que o resfriamento foi menos
efetivo no período noturno, provavelmente devido à menor movimentação do ar sobre a lâmina d’água
devido ao elemento sombreador. No entanto, a configuração 4 mostrou-se mais efetiva que a configuração 3,
especialmente nas horas mais quentes do dia.
Note-se que ambas as configurações foram monitoradas no mesmo dia.

Figura 12 - Configuração 3, dia representativo 20/01/2016.

Figura 13 – Configuração 4, dia representativo 20/01/2016.

4.3 Aquecimento
Comparando-se a configuração 2 (Massa Térmica), com CD -0,06, com a configuração 5 (Coletor Solar,
Figura 14), com CD 1,57, confirma-se a possibilidade de utilização do teto reservatório para aquecimento.
No entanto, se por um lado as temperaturas mínimas da configuração 5 foram elevadas para um patamar
adequado quando comparadas às externas, as máximas indicam sobreaquecimento. Também a amplitude
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térmica diária foi excessiva (FD = 1,60). São necessárias medidas para, evitando-se excessos, continuar
ocorrendo aquecimento durante o dia no período frio e, ao mesmo tempo, reduzir as perdas de calor durante
a noite, diminuindo assim a amplitude térmica e consequentemente o FD.
A configuração 6 (Coletor Solar com Sheds Diurnos e Protetor Noturno, Figura 15) foi monitorada em
período com temperaturas externas e amplitudes térmicas diárias menores. No entanto, apresentou potencial
de aquecimento (CD = 3,48) ainda maior que a configuração 5. Além de ter apresentado FD (2,32) maior. O
desempenho diferenciado parece ser devido à tampa de sombreamento colocada sobre o reservatório no
período noturno, reduzindo as perdas por radiação. No dia escolhido para a análise (Figura 14) as
temperaturas mínimas internas ficaram muito próximas das máximas externas. Esta configuração mostra que
é possível reduzir as perdas térmicas durante a noite. Por outro lado, é recomendável reduzir a área de
exposição ao sol e aumentar o isolamento térmico noturno, assim diminuindo a amplitude térmica interna.

Figura 14 – Configuração 5, dia representativo 30/07/2015.

Figura 15 - Configuração 6, dia representativo 02/09/2016.

É necessário enfatizar que o experimento utiliza de células teste de pequenas dimensões, apropriadas
para uma abordagem preliminar das possibilidades para aquecimento. No entanto, tais células teste não
constituem modelos reduzidos de edificações de grande porte, assim como não reproduzem com precisão os
fenômenos físicos que acontecem em tais edificações. Não possuem divisórias, aberturas, mobiliário... Sendo
assim, permitem aprofundar os estudos sobre o uso do teto reservatório em condições de inverno, mas não
dispensa pesquisas utilizando edificações convencionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo avaliou-se o desempenho térmico de células teste dotadas de diferentes configurações de teto
reservatório para condicionamento térmico em clima subtropical.
Para as células teste avaliadas, nas condições climáticas dos períodos monitorados, o teto reservatório
mostrou-se uma alternativa versátil, apresentando desempenho bastante distinto quando alterados os seus
modos de operação.
A massa d’água do reservatório, na configuração 2, diminuiu drasticamente a amplitude térmica diária
interna quando comparada com a da configuração 1.
Para as células testadas, a configuração 4 mostrou que o teto reservatório é efetivo em se tratando do
resfriamento. Se por um lado seu poder de resfriamento é limitado, há que se considerar que os verões de
climas subtropicais são geralmente amenos sendo menor a demanda por resfriamento.
Quanto ao aquecimento, os dados das configurações 5 e 6 mostraram grande potencial para
aquecimento e que os ganhos podem ser controlados por meio de aperfeiçoamentos na operação do teto
reservatório.
Observou-se que, nas células teste dotadas de teto reservatório, o resfriamento evaporativo pode
desempenhar um papel mais importante que o sugerido pela carta bioclimática, reduzindo as temperaturas
nas horas mais quentes e consequentemente reduzindo a amplitude térmica, o que repercute na diminuição da
necessidade de climatização artificial no período quente. Para períodos frios, seria necessário, em um
primeiro momento, o desenvolvimento de modos de operação, os quais propiciem ganhos térmicos sem que
ocorra sobreaquecimento e que reduzam as perdas térmicas noturnas.
O trabalho, conforme apontado, apresenta limitações em se tratando da precisão das comparações,
visto que os dados não foram monitorados concomitantemente em função do número limitado de células
teste. Por outro lado, as variáveis monitoradas também são limitadas. Estudos com células teste de maior
porte e edificações, monitorando-se um número maior de variáveis são necessários como sequência para este
estudo.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi caracterizar as habitações de interesse social na região da Grande Florianópolis,
SC e verificar a influência de parâmetros arquitetônicos no seu desempenho térmico. O método aplicado foi
dividido em três etapas: (1) aquisição de dados (2) simulação computacional e (3) análise estatística dos
resultados das simulações. Cada habitação levantada foi submetida à simulação computacional usando o
programa EnergyPlus, a partir do qual obteve-se o valor da carga térmica ideal necessária para manter a
temperatura interna entre 18ºC e 26ºC. Os dados foram tratados utilizando análise de correlação simples
(Spearmann) para identificar os parâmetros arquitetônicos que mais afetaram o desempenho térmico das
habitações da amostra. Na etapa de aquisição de dados, obteve-se dados a respeito de 103 habitações de
interesse social. Foram encontradas casas com sala e cozinha integrada ou independente, de um a cinco
dormitórios e com área média de 57m2, sendo que a área construída de 50% dos casos encontrava-se entre 41
e 70m2. Os resultados das simulações indicaram preponderância da carga térmica para resfriamento, uma vez
que o valor máximo obtido foi de 2428kWh/m3, enquanto que a carga térmica máxima para aquecimento foi
de 822kWh/m3. Quanto aos resultados para a análise de correlação, os maiores coeficientes foram
encontrados para as variáveis existência de sala e cozinha conjugadas, área e volume dos ambientes de longa
permanência e áreas de parede da fachada norte, com significância ao nível de 0,01. Ao final do estudo,
pode-se concluir que o desempenho térmico das habitações estudadas foi influenciado por seu desenho
arquitetônico, especialmente quanto à carga térmica para resfriamento, indicador mais influente nesta
amostra para o clima de Florianópolis.
Palavras-chave: desempenho térmico em edificações, habitação social, simulação computacional.

ABSTRACT

This study aims to characterize the low-income houses of Florianópolis, SC, and verify the influence of
architectural parameters on its thermal performance. The applied method involved three steps: (1) data
acquisition (2) computational simulation and (3) statistical analysis of the simulation results. Each house was
subjected to computer simulation with EnergyPlus, from which the ideal thermal load value needed to
maintain the internal temperature between 18ºC and 26ºC was obtained. Data were processed using simple
correlation analysis (Spearman) to identify the architectural parameters that most affected the thermal
performance of the sample. In the first step, data were obtained on 103 low-income houses. It was found
houses with combined or separated living room and kitchen, form one to five bedrooms and an average floor
area of 57m2, and in 50% of cases the floor area was from 41 to 70m2. The results of the simulations
indicated preponderance of the thermal load for cooling, since the maximum value obtained was
2428kWh/m3, while the maximum thermal load for heating was 822kWh/m3. Regarding the results for the
correlation analysis, the highest coefficients were found for variables such as combined living room and
kitchen, floor area and volume of long-term rooms and wall areas of the north façade, with significance level
at the 0.01. At the end of the study, it was concluded that the thermal performance of the houses involved in
the study was influenced by their architectural design, especially regarding the thermal load for cooling, a
more influential indicator in this sample for the Florianópolis climate.
Keywords: thermal performance in buildings, low-income houses, computer simulation.
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1. INTRODUÇÃO
O consumo de energia nas edificações depende de muitos fatores. No setor residencial, muitos estudos têm
demonstrado que o consumo de energia está fortemente relacionado ao uso de condicionadores de ar
(MCNEIL; LETSCHERT, 2010 e FRACASTORO; SERRAINO, 2011), revelando o mau desempenho
térmico do edifício que, por sua vez, reflete suas características arquitetônicas e construtivas (BODACH;
HAMHABER, 2010). A promoção de edifícios mais eficientes também depende das ações governamentais, a
partir do desenvolvimento de normas e diretrizes para orientar adequadamente a decisão profissional no
momento da concepção e construção de novos edifícios, o que tem motivado os governos a apoiarem estudos
sobre eficiência energética nos edifícios.
As estratégias de redução do consumo de energia devem ser pensadas a nível global e o seu sucesso
depende do conhecimento das características relacionadas com o consumo de energia de um estoque inteiro,
a partir das quais o desempenho térmico pode ser avaliado para propor medidas eficazes de redução do
consumo de energia e promover ambientes mais confortáveis (DASCALAKI et al., 2010).
Vários estudos já mostraram que as características da envoltória exercem grande impacto no
desempenho térmico das edificações, como os estudos realizados por Bodach e Hamhaber (2010), Pereira e
Ghisi (2011), Ruiz e Romero (2011), Nguyen e Reiter (2012), Sales et al. (2014) e Elshafei et al. (2017).
Esses estudos mostraram que variáveis como área e volume dos ambientes, orientação solar, área de fachada
exposta e as relações de proporção existentes entre a dimensão das aberturas e a área de fachada e piso,
dentre outros, devem ser levadas em conta ao se pensar em edificações com melhor desempenho térmico.
Paralelamente a esse contexto, espera-se que o crescente desenvolvimento de políticas públicas para
habitação de interesse social contribua para a redução do déficit habitacional no Brasil, o que certamente
causará impactos na demanda de energia. O setor residencial, em particular a habitação de interesse social
(devido ao seu grande déficit), é, portanto, uma área importante para a investigação sobre a eficiência
energética.
Considerando estas questões, este estudo apresenta uma breve caracterização de habitações de
interesse social de Florianópolis, SC, quanto aos seus aspectos arquitetônicos e desempenho térmico. Através
da obtenção destes dados, é possível, em estudos futuros, desenvolver edifícios de referência e políticas
públicas para este tipo de habitação que favoreçam o desenvolvimento de diretrizes construtivas
ambientalmente mais eficientes.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é caracterizar as habitações de interesse social na região da Grande Florianópolis,
SC e verificar a influência de parâmetros arquitetônicos no seu desempenho térmico.

3. MÉTODO
O método adotado nesta pesquisa envolve três etapas: coleta de dados, simulação computacional e análise
estatística dos resultados. Estas etapas são detalhadas a seguir.

3.1. Coleta de dados em campo
Medições e entrevistas através da aplicação de questionários semi-estruturados foram realizadas em
habitações de interesse social localizadas em áreas pré-selecionadas. Como critérios de seleção, essas casas
deveriam ter uma renda familiar igual ou inferior a três salários mínimos ou estar localizadas em áreas
urbanas de interesse social. Foram coletados dados sobre as condições socioeconômicas dos moradores e
sobre a geometria da edificação. Os principais dados socioeconômicos foram: quantidade de moradores por
família, estrutura familiar e renda familiar. Quanto à geometria, foram obtidas para cada casa suas dimensões
internas e externas, distribuição espacial dos ambientes, referência da posição da via pública em relação ao
layout da edificação e orientação da fachada frontal. Foram também obtidas as dimensões das aberturas
(portas e janelas). Para o levantamento, foram utilizadas fita métrica, bússola e um questionário semiestruturado, onde foi feito um croqui da edificação.

3.2. Simulação computacional
Após o levantamento de campo, foram desenvolvidos modelos virtuais baseados nas características de cada
habitação. Estes foram submetidos à simulação por computador utilizando o programa EnergyPlus, versão
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8.5, para obter o desempenho térmico de cada ambiente. Os arquivos relacionados a cada modelo foram
configurados de forma que todos os parâmetros permanecessem iguais em todos os modelos, com exceção
daqueles relacionados à sua geometria. O sistema construtivo, assim como as rotinas de ocupação e operação
da casa foram adotadas conforme apresentado por Schaefer e Ghisi (2016), por serem representativas para a
amostra em estudo. O clima de Florianópolis foi representado nas simulações com o arquivo climático do
ano de referência, com extensão epw. Somente a ventilação natural foi configurada nas simulações, uma vez
que não foi encontrada nenhuma habitação com aparelho de ar-condicionado na amostra.
A carga térmica ideal anual para aquecimento e resfriamento, em kWh, foi o dado de saída obtido a
partir das simulações para cada ambiente de longa permanência. Para resumir a análise, foi realizada uma
média ponderada dos valores de carga térmica em função do volume de cada ambiente de longa
permanência. Esse procedimento fez-se necessário visto as diferenças existentes entre as habitações, como a
quantidade de ambientes existentes e diferentes layouts, encontrando assim um valor comparável de
resfriamento e aquecimento para a casa como um todo (em kWh/m3).

3.3. Análise dos resultados das simulações
Os valores ponderados de carga térmica para aquecimento e resfriamento obtidos a partir da etapa anterior
foram analisados estatisticamente, através de análises de correlação simples, a fim de determinar a existência
ou não de uma associação entre cada variável arquitetônica e o desempenho térmico das habitações.
Os dados obtidos na etapa de aquisição de dados foram utilizados para compilação das seguintes
variáveis arquitetônicas: existência de sala e cozinha conjugadas, quantidade de dormitórios, quantidade de
pavimentos, orientação solar da fachada frontal, geometria retangular/irregular, proporção entre as
dimensões das fachadas norte e leste, relação entre a dimensão da maior e a menor fachada, pé direito, área
de piso da sala ou sala-cozinha e dos dormitórios, área de piso e volume dos ambientes de longa
permanência, área e volume total da edificação, área de fachada exposta, área de parede, área de janela e área
de janela/área de fachada exposta por orientação solar (considerando apenas os ambientes de longa
permanência). Algumas relações importantes, como as relações entre a área de janela e piso de cada
ambiente não foram utilizadas pois, como as habitações possuíam quantidades de ambientes diferentes e
distribuição espacial e orientação solar diferente, não havia como estabelecer um critério de comparação.
Inicialmente, esses dados foram tratados a fim de verificar a existência de valores atípicos, que
poderiam impactar negativamente os resultados. Com a criação de um diagrama de caixas para cada variável,
foi possível identificar os valores atípicos, que foram retirados da amostra.
A normalidade dos dados foi testada na sequência, através do Teste de Kolmogorov-Smirnov. Essa
análise é importante, pois diferentes coeficientes de correlação são aplicados para amostras paramétricas ou
não paramétricas (que seguem uma distribuição normal ou não). O coeficiente de correlação de Pearson foi
aplicado às variáveis que apresentaram distribuição paramétrica dos dados, enquanto o coeficiente de
Spearmann foi aplicado às variáveis não-paramétricas. Em ambos os testes, adotou-se nível de significância
de 0,05 e 0,01. Todas as análises foram realizadas com o programa Minitab.

4. RESULTADOS
4.1. Dados coletados em Campo
Os levantamentos foram realizados em 120 habitações ao longo de um ano, das quais 103 permaneceram no
estudo por terem seus dados completos. As demais habitações com informações ausentes foram consideradas
como casos inválidos e, portanto, excluídas do estudo nas etapas seguintes.
Conforme ilustrado na Figura 1, verifica-se que a maior proporção de casos se refere às casas com três
moradores (28% dos casos), seguido por dois moradores (18%) e quatro moradores (15%). A estrutura
familiar mais frequente (Figura 2) são casais com filhos (43% dos casos), seguidos de adultos sem filhos
(33%). Quanto à renda familiar, predominam os casos de famílias com três salários mínimos (23%) e em
50% dos casos a renda familiar é igual ou inferior a três salários (Figura 3).
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Figura 1 - Quantidade de moradores por habitação.

Figura 2 - Estrutura familiar por habitação.

Figura 3 - Renda familiar por habitação.

Em relação às características arquitetônicas, conforme apresentado na Figura 4, há um equilíbrio
quanto à porcentagem de habitações com sala e cozinha integradas (44% dos casos) e separadas (56% dos
casos). A maioria das habitações também não tinha área de serviço, garagem ou um ambiente específico para
o trabalho. Quanto à quantidade de dormitórios (Figura 5), variou de um a cinco por habitação,
predominando habitações com dois quartos (46%), e com três quartos (29%). Além disso, predominaram
habitações com apenas um banheiro (89% dos casos) e apenas pavimento térreo (92% dos casos) (Figuras 6 e
7, respectivamente). A distribuição das habitações quanto à orientação solar da fachada frontal foi similar
para os quatro pontos cardeais, indicando que esse critério não é bem considerado na fase de projeto (Figura
8). Quanto à área das habitações (Figura 9), variou de 12m2 a 112m2, e 50% dos casos foram concentrados
entre 41m2 e 70m2. A área total média foi de 57m2. As casas também mostraram porcentagem de área
referente às áreas sociais (soma das áreas de estar e cozinha) e íntima (soma de áreas de todos os
dormitórios) muito semelhantes. Em 29% dos casos, a área social variou de 18 m2 a 23m2 e também em 29%
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dos casos a área íntima variou entre 19 m2 e 21m2 (Figuras 10 e 11). O tamanho médio dos quartos foi de
9m2, e em 35% dos casos encontrava-se entre 8m2 e 10m2 (Figura 12).

Figura 4: Porcentagem da existência de ambientes

Figura 5: Porcentagem de habitações conforme a quantidade de dormitórios existentes.

Figura 6: Porcentagem de habitações conforme a quantidade de banheiros existentes.
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Figura 7: Porcentagem de habitações conforme a quantidade de pavimentos.

Figura 8: Porcentagem de habitações de acordo com a orientação da fachada frontal.

Figura 9: Frequência de ocorrência das áreas das habitações.

Figura 10: Frequência de ocorrência das áreas da sala e cozinha das habitações.
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Figura 11: Frequência de ocorrência da soma das áreas dos dormitórios das habitações.

Figura 12: Frequência de ocorrência da média das áreas dos dormitórios das habitações.

4.2. Simulação computacional
As Figuras 13 e 14 mostram os resultados de carga térmica para resfriamento e aquecimento obtidos a partir
das simulações. Como se pode observar, os valores de carga térmica obtidos para a situação de resfriamento
(Figura 13) foram expressivamente mais altos do que em relação ao aquecimento (Figura 14). Enquanto para
aquecimento a maior parte dos casos concentrou-se em uma zona abaixo de 150kWh/m3, para resfriamento
obteve-se uma parte significativa da amostra distribuida entre 300kWh/m3 e 1200kWh/m3. Com isso,
verifica-se que o impacto na carga térmica devido às trocas de calor entre o interior e exterior das edificações
em estudo em função das diferentes geometrias é muito mais relevante para a estação quente do que para a
fria, de forma que as preocupações projetuais quanto ao conforto térmico para essas casas devem voltar-se
principalmente ao resfriamento.
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Figura 13 - Quantidade de casas por faixa de carga térmica ideal para aquecimento (kWh/m3).

Figura 14 - Quantidade de casas por faixa de carga térmica ideal para resfriamento (kWh/m3).

4.3. Análise dos resultados das simulações
Com os valores de carga térmica para aquecimento e resfriamento obtidos na etapa anterior, buscou-se
verificar a existência de relação estatística significativa entre essas duas variáveis e as características
geométricas das habitações em estudo. Os valores atípicos encontrados em cada variável foram retirados da
amostra, a fim de não impactar negativamente os resultados.
Os testes de normalidade, realizados sem a presença dos valores atípicos, mostraram que nenhuma das
variáveis analisadas no estudo apresentava distribuição normal. Dessa forma, o coeficiente de correlação de
Spearman, utilizado quando se tem amostras não paramétricas, foi aplicado. A Tabela 1 apresenta os valores
de correlação encontrados. Os valores grifados com um asterisco representam relações com significância
estatística ao nível 0,05 e com dois asteríscos, relações com significância estatística ao nível 0,01.
Embora muitas variáveis tenham apresentado coeficiente de correlação com significância estatística,
os valores de correlação encontrados apresentaram apenas relação moderada ou fraca. Os maiores
coeficientes de correlação foram encontrados entre as variáveis carga térmica ideal para resfriamento e
existência de sala e cozinha conjugadas (r = 0,684).
As variáveis que melhor explicaram o desempenho térmico das habitações (devido ao tamanho da
variável de correlação encontrada) foram a existência de sala e cozinha conjugadas, a área da sala ou salacozinha, o somatório das áreas dos ambientes de longa permanência e o somatório dos volumes dos
ambientes de longa permanência (força moderada). As áreas de parede e área de fachada exposta (área da
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parede + área da cobertura) apresentaram correlação existente, embora fraca (não foram apresentados os
dados das fachadas sul e oeste, pois correspondem aos mesmos valores das fachadas norte e sul, visto que a
maior parte das casas tinha geometria retangular, portanto, mesmas dimensões nas fachadas opostas).
Tabela 1 – Valores de correlação obtidos através do coeficiente de correlação de Spearman.
Carga térmica ideal (kWh/m3)
Variáveis arquitetônicas
Aquecimento

Resfriamento

Existência de sala e cozinha conjugadas

0,480**

0,684**

Quantidade de dormitórios

0,382**

0,434**

Quantidade de pavimentos

0,068

0,293**

Orientação solar da fachada frontal

0,127

0,069

Geometria retangular/ irregular

0,171*

0,134

Proporção entre as dimensões das fachadas norte e leste

-0,083

-0,216*

Relação entre a dimensão (m) da maior e a menor fachada

-0,181*

-0,159

Pé direito

0,087

0,076

Área da sala ou sala-cozinha

0,523**

0,534**

Área dos dormitórios

0,205*

-0,010

Área dos ambientes de longa permanência

0,664**

0,606**

Volume dos ambientes de longa permanência

0,682**

0,621**

Área de fachada exposta (fachada norte)

0,344**

0,247**

Área de janela (fachada norte)

0,005

-0,044

Área de parede (fachada norte)

0,363**

0,267**

Área de fachada exposta (fachada leste)

0,440**

0,385**

Área de janela (fachada leste)

0,099

0,078

Área de parede (fachada leste)

0,424**

0,377**

* Correlação significativa ao nível de 0,05
** Correlação significativa ao nível de 0,01

5. CONCLUSÕES
Neste trabalho, buscou-se verificar a existência de relações entre variáveis arquitetônicas e o desempenho
térmico de habitações de interesse social de Florianópolis, SC. Para isso, as habitações foram caracterizadas
quanto aos seus parâmetros arquitetônicos (geometria), seu desempenho térmico foi analisado através de
simulação computacional e, por fim, foram realizadas análises de correlação (Spearmann) para identificar a
existência e força dessas relações.
A partir de levantamentos em campo, 103 edificações foram levantadas e caracterizadas quanto às suas
dimensões e distribuição espacial. A amostra era composta em sua maior parte por habitações térreas, com
área total entre 26m2 e 85m2, dois ou três dormitórios e um banheiro. Verificou-se também um equilíbrio
entre habitações com sala e cozinha conjugadas ou separadas. A distribuição da orientação solar da fachada
frontal mostrou-se equivalente para os quatro pontos cardeais, o que sugere que o desenho da habitação está
mais relacionado com o desenho urbano das vias públicas do que com a distribuição espacial dos cômodos,
não levando em conta, portanto, considerações de conforto ambiental nos projetos.
Quanto ao seu desempenho térmico, a amostra apresentou uma preponderância da carga térmica ideal
para resfriamento, variando de 150kWh/m3 até 1650kWh/m3 (com apenas um caso acima desse valor),
enquanto a carga térmica para aquecimento manteve-se na maioria dos casos abaixo de 150kWh/m3. A partir
desses resultados, pode-se concluir que: (1) por apresentar de forma geral carga térmica mais expressiva, as
preocupações projetuais quanto ao conforto térmico devem voltar-se principalmente ao resfriamento; (2)
além de ser mais expressiva, os valores obtidos para a carga térmica de resfriamento mostraram-se mais
dispersos; isso significa que as diferenças entre o desenho arquitetônico das habitações em análise têm
impacto maior no resfriamento.
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Por fim, as análises de correlação apresentaram resultados com significância estatística, embora com
força fraca ou moderada. Ainda assim foi possível verificar que a existência de sala e cozinha conjugada,
área total e volume total dos ambientes de longa permanência foram as variáveis com maior impacto no
desempenho térmico das habitações em estudo. É importante destacar que algumas variáveis para as quais
não foram encontrados coeficientes de correlação significativos, como a área de janela, por exemplo, podem
ter apresentado pouca diferenciação entre os casos da amostra, o que justificaria a ausência de associação
dessas variáveis com o desempenho térmico. É preciso observar também que a análise de correlação simples
não analisa os efeitos conjuntos das variáveis (quando uma variável arquitetônica tem impacto também sobre
a outra), sendo necessário, nesse caso, a aplicação de uma análise multivariada dos dados, como uma
regressão múltipla ou MANOVA.
Nesse contexto, pode-se concluir que para essa amostra os diferentes desenhos arquitetônicos podem
contribuir para um melhor ou pior desempenho térmico das habitações, tendo maior impacto na situação de
resfriamento, quando considerado o clima de Florianópolis.
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which reached the worst thermal performance during the year. The best performance was observed during
the dawn, when the external temperatures are lower and the mean cooling degree was lower than 2°Ch in the
three cities. The VENT model obtained a reduction up to 3% in the discomfort percentage during the night
and dawn periods, while the average degree-hour obtained a reduction up to 18% in the living room.
Regarding the hourly temperature variation on a typical summer day, the VENT model presented a reduction
of up to 6 °C in relation to the BASE model. Therefore, even with the use of traditional construction
components (low inertia), the use of selective ventilation resulted in the improvement of internal thermal
conditions in all rooms in the city of Pão de Açúcar, evidencing the impact of changes in the orientation of
openings and of selective ventilation in the thermal performance of a recurrent popular housing model in the
state of Alagoas.
Keywords: computer simulation, thermal performance, low income housing, Alagoas.

1. INTRODUÇÃO
O Zoneamento Bioclimático Brasileiro (ZBB), estabelecido pela NBR 15220-3 (ABNT, 2005) foi
elaborado com o propósito de subdividir o território nacional em zonas relativamente homogêneas em
relação ao clima, definindo para cada uma delas diretrizes construtivas e estratégias de condicionamento
térmico passivo, aplicáveis a habitações de interesse social.
O Brasil está dividido em 8 zonas bioclimáticas e praticamente todo o estado de Alagoas está
compreendido na zona 8, de clima quente e úmido. Porém, cidades como Delmiro Gouveia e Pão de Açúcar
apresentam características de clima quente e seco, para o qual as diretrizes construtivas aplicáveis a zona 7
seriam recomendáveis: resfriamento evaporativo e massa térmica para resfriamento, ventilação seletiva,
vedações externas pesadas e aberturas pequenas e sombreadas (ABNT, 2005).
No âmbito da habitação popular, o emprego de estratégias de condicionamento passivo representa a
alternativa mais viável para obtenção de conforto térmico, pois os custos de aquisição e manutenção de
sistemas de climatização artificial são incompatíveis com o padrão de renda dos usuários, que possuem renda
bruta mensal de até R$ 1.600,00.
De acordo com Bittencourt e Cândido (2008), a ventilação natural destaca-se como a estratégia de
condicionamento térmico passivo mais eficaz para climas quentes e úmidos, pois além proporcionar o
resfriamento da edificação, também permite o resfriamento fisiológico. Nas regiões norte e nordeste do
Brasil ela apresenta potencial para alcançar condições de conforto térmico com velocidades do ar
relativamente baixas (em torno de 1,0m/s). Para o melhor aproveitamento dessa estratégia, recomenda-se que
o projeto arquitetônico possua janelas amplas e sombreadas. O uso de venezianas móveis é ideal nesses
casos, pois permitem o controle da incidência de luz solar e de ventilação na edificação.
Entretanto, se torna cada vez mais comum a construção de habitações populares em série, onde um
mesmo padrão construtivo é implantado em regiões diferentes, sem prévia análise do clima local. O resultado
desse descuido com as adequações construtivas aos contextos climáticos são construções com baixa
qualidade térmica e ambientes desconfortáveis para os usuários.
O primeiro passo para construir tendo como objetivo uma arquitetura bioclimática é examinar o clima
da região, relacionando-o com as necessidades humanas, tirando partido dos pontos favoráveis e
solucionando aqueles desfavoráveis (TORRES,2015).
Em sua dissertação, Passos (2009) destaca a importância do monitoramento das variáveis ambientais e
da disponibilidade de dados tratados para os projetistas, a fim de proporcionar um melhor desempenho
térmico das edificações que vem sendo construídas. O órgão responsável pela coleta e disponibilização dos
dados meteorológicos é o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. Roriz (2012) utilizou dados do
INMET e de outros bancos de dados, compilando-os em arquivos climáticos destinados à simulação
computacional termoenergética de edificações.
As simulações computacionais constituem-se em um método eficaz para análise prévia do
desempenho térmico de edificações. Por meio de softwares como o EnergyPlus (DOE, 2016) torna-se
possível representar diferentes cenários em que uma edificação pode ser inserida, a partir da inserção de
dados climáticos e de diversos padrões de uso da edificação.
De posse dos resultados de simulações computacionais, pode-se adotar como parâmetros para a
avaliação do desempenho térmico o graus-hora de resfriamento (GHR) e o percentual de horas de
desconforto. O GHR representa a diferença entre a temperatura interna e a temperatura adotada como limite
de conforto para o calor, a cada hora. Ou seja, quantos graus deveriam ser resfriados para retornar à condição
de conforto térmico. Assim o somatório de graus-hora representa a quantidade de graus excedentes ao limite
adotado, em determinados períodos do ano (SORGATO, 2009). Já o percentual de horas de desconforto
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representa a quantidade de vezes em que a temperatura excede o limite de conforto, representando um
indicador da frequência de ocorrência de graus-hora de resfriamento.
Nesse contexto, a pesquisa possui importância fundamental, pois possibilita avaliar diversos cenários
em diferentes períodos do dia, capazes de representar diferentes condições ambientais e comportamentos do
usuário. Além disso, auxilia na proposição de diretrizes construtivas que podem contribuir com a elaboração
de futuros projetos de habitações populares de forma mais adequada e eficiente para cada região.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é avaliar o desempenho térmico de um modelo de habitação popular
recorrente em Alagoas, representativo do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), inserido em
diferentes contextos climáticos do estado, considerando seu comportamento em diferentes períodos do dia.

3. MÉTODO
A metodologia utilizada para a avaliação do desempenho térmico de habitações unifamiliares
localizadas no Leste, Agreste e Sertão do estado de Alagoas, abrangeu as etapas apresentadas a seguir.

3.1. Escolha das cidades e caracterização climática
Em virtude da localização em realidades climáticas distintas e da disponibilidade de arquivos
climáticos, os municípios escolhidos para estudo foram Maceió, Palmeira dos Índios e Pão de Açúcar,
localizadas nas mesorregiões Leste, Agreste e Sertão alagoano, respectivamente (Figura 1). A caracterização
climática utilizou dados climáticos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET,1992)
e dados obtidos através de revisão de literatura (PASSOS, 2009) (MAIA, 2016). Desse modo, obteve-se uma
síntese do comportamento das variáveis climáticas (Quadro 1), assim como recomendações de estratégias
bioclimáticas aplicáveis a cada município estudado, obtidas com o auxílio do software Analysis Bio
(LABEEE, 2016).

Figura 1 – Localização das cidades selecionadas. Fonte: As autoras.
Quadro 1 – Variáveis climáticas tratadas estatisticamente (série histórica: 1996 – 2007). Fonte: Passos (2009).

Maceió, capital de Alagoas, localizada na mesorregião Leste do Estado, se encontra na Zona
Bioclimática 8 segundo a NBR 15220-3 (ABNT, 2005). Apresenta clima quente e úmido, com radiação solar
intensa e pequenas variações diárias de temperatura. Possui temperatura média anual de 24,8ºC, porém pode
apresentar temperatura absoluta máxima de até 38ºC (INMET, 1992; PASSOS, 2009). Em relação à
incidência dos ventos, o vento Leste é predominante na maior parte do ano, conforme as normais
climatológicas (INMET, 1992). As maiores velocidades de vento estão associadas à direção Sudeste (4,5
m/s) e Leste (3,93 m/s) (MAIA, 2016). Com relação às estratégias bioclimáticas recomendáveis para Maceió,
a ventilação cruzada permanente é uma diretriz indicada pela NBR 15220-3 para o verão. Esta estratégia é
adequada para 78,6% das horas do ano, segundo análise realizada como software AnalysisBio.
A cidade de Palmeira dos Índios localiza-se na mesorregião do agreste alagoano e também está
inserida na zona bioclimática 8 (ABNT, 2005), apresentando médias anuais de temperatura do ar (25,6 ºC) e
umidade relativa do ar (77,1%) semelhantes a Maceió, porém com maior amplitude sazonal, com
temperaturas mais baixas entre os meses de abril a agosto e mais altas entre setembro a março. A
precipitação média é inferior a de Maceió, com maior ocorrência de chuvas no mês de junho. A direção
predominante dos ventos também é a leste, com velocidade dos ventos variando entre 2,3 e 4,4 m/s
(PASSOS, 2009). As estratégias bioclimáticas aplicáveis nessa região são: ventilação natural, massa térmica
e resfriamento evaporativo. Destaca-se a ventilação natural, com 57,2% de aplicabilidade (TORRES,2015).
Por fim, Pão de Açúcar está localizada na mesorregião do sertão alagoano e apresenta características
que enquadram a cidade na zona bioclimática 7. Com clima semiárido, a cidade apresenta a maior amplitude
térmica dentre as três cidades estudadas, com temperatura média anual correspondente a 28,1°C e umidades
relativas variando entre 53,6% e 85%. Os meses de junho e julho apresentam as menores temperaturas e os
meses de novembro a março as temperaturas mais elevadas. A precipitação média varia entre 13 e 100 mm, e
apresenta maior ocorrência de chuvas no mês de maio. Em Pão de Açúcar, a direção predominante dos
ventos é a sudeste, com velocidades variando entre 1,7 a 2,9m/s (PASSOS, 2009). Embora a ventilação
natural seja a principal estratégia bioclimática recomendada para a cidade, com 60,8% de aplicabilidade,
deve ser empregada de forma seletiva, de modo a evitar o ganho de calor interno nos períodos do dia em que
a temperatura externa exceda os 32ºC.
De acordo com a NBR 15220-3 (ABNT, 2005), a ventilação natural é a principal estratégia de
condicionamento passivo recomendável para as três cidades. Passos (2009) aprofundou o estudo do clima e
obteve recomendações distintas com relação ao emprego da ventilação, recomendando a ventilação diurna
entre abril e agosto para ambas as cidades, excluindo-se os meses mais quentes do ano. Já para Palmeira dos
Índios e Pão de Açúcar recomendou a ventilação noturna entre outubro e março, associada ao emprego da
massa térmica nos ambientes de uso diurno. No caso de Pão de açúcar, que além de temperaturas mais
elevadas apresenta clima semiárido, recomenda-se utilizar aberturas pequenas e sombreadas que diminuam a
captação de ventos quentes para o interior das edificações, com a utilização de esquadrias pivotantes e
venezianas móveis, a fim de controlar a entrada da ventilação e radiação solar nos ambientes. O uso do
resfriamento artificial, apontado para 17,5% das horas anuais segundo análise realizada com o AnalysisBio,
se torna inviável para Pão de Açúcar, devido ao custo da energia e da aquisição de condicionadores de ar em
habitações de interesse social.

3.2. Modelo de habitação popular unifamiliar – Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV)
O modelo utilizado nas simulações foi adaptado a partir de Torres (2015) com base em uma
configuração arquitetônica recorrente do PMCMV representativo de uma residência unifamiliar (Figuras 2 a
4). Com área construída de 51 m², o modelo foi simulado com ocupação por quatro pessoas. As propriedades
térmicas dos componentes construtivos encontram-se descritas na Tabela 2. O desempenho térmico da
edificação foi analisado considerando a mesma implantação nas 3 cidades, com os quartos posicionados a
leste (Figura 3). Desse modo, buscou-se evitar a incidência da radiação solar direta durante o período
vespertino nos quartos, minimizando os ganhos de calor para manter o ambiente mais refrescado no período
noturno e na madrugada, quando os quartos são ocupados.
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Figura 2 – Modelo tridimensional da habitação
estudada.

Figura 4 – Planta baixa do modelo estudado.
Fonte: Adaptado de Torres (2015)
Figura 3 – Implantação simulada para as três cidades.

Tabela 2 – Padrão construtivo do modelo estudado. Fonte: ABNT, 2005.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Parede

Cobertura
Esquadrias

Tijolo 6 furos, Massa única rebocada para
pintura na cor branca
Telha cerâmica não esmaltada, com estrutura
de madeira
Forro de PVC
Cobertura em duas águas
Janelas de correr em vidro 3 mm
Portas de Alumínio e vidro 3 mm

PROPRIEDADES
TÉRMICAS
U = 2,48 W/(m²K)
Ct = 159 kJ/m²K


horas

U = 1,75 W/(m²K)
Ct = 21 kJ/m²K



Fator Solar do vidro = 0,8

3.3. Simulação computacional
O desempenho térmico do modelo de habitação foi avaliado para as três cidades com base em
resultados de simulações computacionais efetuadas com o software EnergyPlus v.8.2 (DOE, 2014), que
utiliza arquivos climáticos1 para caracterizar as variáveis ambientais do local de estudo. A modelagem
geométrica das unidades habitacionais foi realizada no software Sketchup, com o auxílio do plugin Open
Studio.
Buscou-se identificar o impacto do aproveitamento da ventilação natural no desempenho térmico da
habitação nos quartos e na sala de estar/jantar. Inicialmente, foi simulado o mesmo padrão de ventilação nas
3 cidades, mantendo-se as janelas dos quartos abertas no intervalo das 7h às 21h durante a semana e entre 9h
e 22h no fim de semana. Esses horários foram definidos considerando-se o perfil de ocupação por uma
família com 4 integrantes. Dada a recomendação para a restrição da ventilação no período quente, com
destaque para Pão de Açúcar, foi simulado também um modelo cujos quartos foram orientados a sudeste, que
corresponde à incidência predominante dos ventos na referida cidade. Neste caso, o padrão de uso da

1

Arquivo EPW, compilados por Roriz (2012), corrigidos em 2015 e disponibilizados no site do LABEEE
(http://www.labeee.ufsc.br/downloads/arquivos-climaticos/inmet2015).
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ventilação foi alterado, mantendo-se as janelas fechadas durante o período diurno (até as 16h) entre setembro
e março e empregando-se a ventilação noturna (entre 19h e 24h) durante o ano inteiro. Entre os meses de
maio e agosto, caracterizados por temperaturas mais amenas, a ventilação foi empregada a partir das 8h.
Os resultados das simulações foram agrupados em função de quatro períodos: manhã (7h às 12h),
tarde (13h às 18h), noite (19h às 24h) e madrugada (1h às 6h), a fim de correlacionar o desempenho térmico
com os períodos de ocupação dos ambientes. Foram calculados os somatórios de GHR, a média de GHR e os
percentuais de horas de desconforto para cada período ao longo do ano. Para definição do limite de conforto,
adotou-se como referência o estudo de Torres (2015), que calculou as temperaturas neutras das três cidades e
considerou o limite de aceitabilidade de 90% de acordo com a ASHRAE Standard 55 (2010). A autora
obteve os seguintes resultados: 28,2ºC (Maceió), 28,1ºC (Palmeira dos Índios) e 28,8ºC (Pão de Açúcar),
tendo optado por 28ºC como limite de conforto único para as três cidades.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A seguir serão apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa, referentes aos valores de GHR
médio, percentual de horas de desconforto e somatório de GHR, inicialmente para o modelo BASE (quartos
orientados a leste) e, na sequência, para o modelo VENT, evidenciando o efeito da ventilação seletiva para a
cidade de Pão de Açúcar, caracterizada pelo clima semiárido.

4.1. Modelo Base – Maceió, Palmeira dos Índios e Pão de Açúcar
Os resultados das simulações para Maceió encontram-se ilustrados nas figuras 5 e 6. Observa-se que
a maior proporção das horas em desconforto está concentrada no período da tarde (até 76% do ano),
enquanto menos de 3% destas ocorreram no período da madrugada (Figura 5). Com relação aos graus-horas
de calor, destaca-se também o período da tarde como o de maior desconforto, principalmente no quarto de
solteiro, cuja janela não está orientada para a incidência predominante da ventilação (Leste). Este ambiente
também apresentou maior desconforto durante a noite e a madrugada. No entanto, nesses períodos o grauhora médio de desconforto por calor foi inferior a 1 ºC.

Figura 5 – Percentual de horas de desconforto em Maceió.

Figura 6 – GHR médio em Maceió.

Fonte: As autoras.
Em Palmeira dos Índios, a habitação simulada apresentou-se ainda mais desconfortável do que em
Maceió, também com os maiores percentuais de desconforto verificados no período da tarde (Figura 7),
excedendo em mais de 3°Ch o limite de conforto nos 3 ambientes (Figura 8). Novamente o quarto de casal
apresentou melhor desempenho, principalmente durante a noite, refletindo a condição mais favorável de
exposição à ventilação devido à orientação leste da janela.
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Figura 7 – Percentual de horas de desconforto em Palmeira dos
Índios.

Figura 8 – GHR médio em Palmeira dos Índios.

Fonte: As autoras.

A habitação simulada para Pão de açúcar obteve o pior desempenho térmico, demonstrando a maior
inadequação ao clima local. O período da tarde, em quase sua totalidade, apresentou desconforto por calor
(Figura 9), alcançando um grau médio de desconforto próximo a 5°Ch nos três ambientes simulados (Figura
10). Mesmo durante a madrugada, quando foram obtidos os menores percentuais de desconforto, o grau-hora
médio correspondeu ao dobro daquele obtido nas outras cidades, sendo que em todos os períodos foi
verificado desconforto em mais da metade das horas do ano. Verificou-se pouca diferença entre o
desempenho dos ambientes em todos os intervalos simulados, independente da orientação das aberturas.

Figura 9 – Percentual de horas de desconforto em Palmeira dos
Índios.

Figura 10 – GHR médio em Palmeira dos Índios.

Fonte: As autoras.

Os resultados obtidos pelo modelo BASE evidenciam a necessidade de melhorias no desempenho
térmico no modelo de habitação estudado, principalmente em Pão de Açúcar. Visto que nesta cidade o
desempenho térmico da habitação foi bastante inferior em comparação com Maceió e Palmeira dos Índios,
foi simulado um modelo de habitação cuja orientação foi alterada para captar os ventos predominantes locais
(sudeste). Considerando-se que esta cidade possui a maior amplitude térmica e a menor umidade relativa,
com a ocorrência de ventos quentes durante o dia, observa-se que a restrição da ventilação no período diurno
contribuiria com a redução da temperatura, recomendando-se, porém, o emprego da ventilação noturna,
quando a temperatura externa alcança valores mais baixos, favorecendo o conforto dos usuários. O emprego
da massa térmica para resfriamento também representa uma alternativa adequada para o clima local, porém
optou-se por investigar neste artigo apenas o efeito da ventilação seletiva, pelo fato de ser uma medida que
não acarreta no acréscimo de custos para a construção, ao contrário do uso de paredes duplas para obter
maior inércia construtiva. Os resultados referentes a este modelo alternativo são apresentados a seguir.

4.2. Modelo com ventilação seletiva – Pão de Açúcar
Aqui é discutido o efeito do emprego da ventilação seletiva na habitação simulada em Pão de açúcar,
que teve a orientação dos quartos alterada para receber a ventilação sudeste, predominante no local, a fim de
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potencializar o desempenho térmico dos ambientes, com destaque para os quartos. As figuras 12 e 13
apresentam os resultados obtidos para o percentual de horas de desconforto e grau-hora médio de
desconforto por calor, respectivamente, comparando-se o modelo BASE e o modelo com ventilação seletiva
(VENT).
Observando-se os resultados anuais, verifica-se que houve redução nos percentuais de horas de
desconforto (Figura 12) e nos graus-hora médios (Figura 13), com destaque para os quartos. Com o emprego
da ventilação noturna, os percentuais de horas de desconforto sofreram uma redução de até 3% nos períodos
da noite e da madrugada, enquanto o grau-hora médio sofreu uma redução de até 18% na sala de estar.
Verifica-se que há necessidade de incorporar maior inércia construtiva, pois mesmo com a restrição à
ventilação durante o período diurno os percentuais de desconforto alcançados durante a manhã e a tarde
continuaram elevados. Entretanto, analisando-se a variação horária das temperaturas internas nos dois
modelos simulados em Pão de Açúcar durante o verão, evidencia-se o impacto do emprego da ventilação
seletiva.
A Figura 14 ilustra a variação das temperaturas ocorrida no dia 15/03, um dia típico de verão, cuja
temperatura externa variou entre 24,4°C e 32°C. Tanto o modelo BASE quanto o modelo VENT
apresentaram temperaturas superiores ao limite de conforto de 28°C, porém o modelo VENT apresentou
desempenho satisfatório durante o período de emprego da ventilação noturna, já a partir das 19h, assim como
no período da manhã, quando as janelas foram mantidas fechadas. Além disso, a temperatura máxima
alcançada no modelo VENT apresentou uma redução de 6°C em relação ao modelo BASE.
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Figura 12 – Percentual de horas de desconforto dos modelos BASE e VENT em Pão de Açúcar.
Fonte: As autoras.
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Figura 13 – Somatório de GHR dos modelos BASE e VENT em Pão de Açúcar.
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Fonte: As autoras.
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Figura 14 – Variação das temperaturas internas no dia 15/03 (verão), modelos BASE e VENT em Pão de Açúcar.
Fonte: As autoras.

5. CONCLUSÕES
Após análises feitas acerca do desempenho térmico da edificação estudada, pôde-se constatar o
impacto da mudança de orientação das aberturas e do emprego da ventilação seletiva no desempenho térmico
de um modelo de habitação popular recorrente no estado de Alagoas.
O melhor desempenho térmico da habitação avaliada foi observado nas cidades com temperaturas
mais baixas e umidades relativas mais altas, nesse caso, Maceió e Palmeira dos Índios. Já o pior desempenho
térmico foi observado em Pão de Açúcar, tendo sido verificado desconforto térmico praticamente em todas
as horas do ano correspondentes ao intervalo da tarde (13h às 18h). Observou-se que para esta cidade o
modelo de habitação deve incorporar maior inércia térmica nos ambientes de uso diurno, a fim de
potencializar o atraso e o amortecimento térmico, com restrição à ventilação durante a manhã e a tarde e com
incremento na ventilação noturna. No entanto, mesmo com o emprego de componentes construtivos
tradicionais (baixa inércia), observou-se que o emprego da ventilação seletiva resultou na melhoria das
condições térmicas internas em todos os ambientes, alcançando-se reduções de 3°C a 6°C ao longo de um dia
de verão no modelo VENT em relação ao modelo BASE.
Desse modo, esta pesquisa contribui para futuros projetos de habitações populares no estado de
Alagoas, pois por meio da observação do comportamento térmico da edificação ao longo do dia, em
diferentes cidades, se possibilita a adoção das estratégias de condicionamento passivo aplicáveis a cada
situação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos usuários.
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RESUMO

A utilização de ferramentas digitais que buscam auxiliar o arquiteto na tomada de decisões de projeto está
cada vez mais presente na vida profissional. Softwares que simulam situações de projeto são amplamente
utilizados em pesquisas das áreas de conforto ambiental e projeto bioclimático, abreviando o tempo
empenhado no estudo de um projeto. Outra ferramenta importante, onde é possível simplificar o tempo
utilizado no estudo de um projeto é o fluxo de trabalho, conhecido pelo termo workflow em inglês. É uma
tecnologia que automatiza processos por meio de um conjunto de regras impostas. Este artigo tem como
objetivo criar um fluxo de trabalho que possa auxiliar o dimensionamento de elementos de obstrução solar
utilizando softwares paramétricos. Serão escolhidos os softwares que melhor se adequem à função de
workflow. Um elemento de proteção solar será desenvolvido, analisando em seu desdobramento um fluxo de
trabalho que possa auxiliar o dimensionamento desses elementos. Os resultados dessa pesquisa se mostraram
satisfatórios ao perceber o progresso do fluxo de trabalho ao mesmo tempo em que se realiza a
parametrização do elemento de obstrução solar, proporcionando um adiantamento de trabalho e ganho de
tempo ao usuário.
Palavras-chave: conforto ambiental, simulação computacional, parametrização, fluxo de trabalho, workflow.

ABSTRACT

The utilization of the digital tools that seek to assist the architect in making project decisions is increasingly
present in professional life. Softwares that simulate design situations are widely utilized in researches in the
areas of environmental comfort and bioclimatic project, shortening the time spent on the study of a project.
Another important tool, where it is possible to simplify the time utilized in the study of the project is the
workflow. It is a technology that automates process through a set of imposed rules. This article aims to create
a workflow that can help the dimensioning of solar obstruction elements using parametric softwares. The
software best suited to the workflow function will be chosen. The element of solar protection will be
development, analysing in its deployment a workflow that can aid in the scaling of these elements. The
results of this research are shown to satisfy the progress of the workflow for the same time that it performs a
parameterization of the solar blocking element, providing a work advance and time gain to the user.
Keywords: environment comfort, computer simulation, parametrization, workflow.
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1. INTRODUÇÃO
Os conceitos de conforto ambiental e projeto bioclimático são considerados estratégias projetuais de extrema
importância no projeto arquitetônico. Fazem parte dessas estratégias os elementos de obstrução solar, que
contribuem para a proteção da edificação e suas aberturas em relação ao ganho de calor indesejável. Os
edifícios são considerados como um envelope protetor em torno do espaço habitado, e os elementos
climáticos de seu interior são colocados em teste a partir das opções de projeto definidas pelo arquiteto
(WATSON & LABS, 1983). Além das edificações, há a abordagem do urbanismo bioclimático, que
contribui para o entendimento das consequências da urbanização para o conforto humano, delimitando
diretrizes para a melhor forma de atuação do projetista (OLGYAY, 1998). Elementos de obstrução solar são
úteis para bloquear a exposição das aberturas à radiação solar direta, protegendo a área interna do ganho de
calor vindo do ambiente externo.
Ao projetar elementos de obstrução solar, o arquiteto se depara com inúmeras possibilidades, sejam
elas de ordem técnica, estética ou financeira. Essas possibilidades enriquecem o repertório criativo do
profissional, já que se apresentam diversas soluções para um mesmo problema. Essas decisões, por sua vez,
necessitam de ensaios, estudos e simulações, que podem ocorrer com a utilização de softwares
especializados em análises bioclimáticas (ROUDSARI & PAK, 2013). O desenvolvimento de um fluxo de
trabalho pode simplificar a parte técnica e de compreensão do fenômeno, tornando claras as diferentes
possibilidades e apresentando as opções de decisão de maneira mais eficaz.
Os softwares escolhidos neste trabalho tiveram como diretriz a modelagem paramétrica, que está se
desenvolvendo e é fundamental para a consolidação da arquitetura de formas orgânicas e assimétricas. Esses
programas devem lidar com ambientes versáteis, diferentes grupos de usuários e diferentes contextos. Além
disso, devem atender às necessidades de estudantes de graduação e profissionais que já estão no mercado de
trabalho, podendo ser utilizados nas fases iniciais de projeto (GALSTER et al.,2014). A maior necessidade
do profissional está em analisar a arquitetura atual e possivelmente futura, que usa como base softwares
paramétricos, reproduzindo formas orgânicas e assimétricas, difíceis de serem representadas em desenhos à
mão livre ou em programas já conhecidos, como o AutoCAD (autodesk.com).
Um dos programas mais utilizados para a modelagem paramétrica é o software Rhinoceros
(rhino3d.com), que ganhou espaço entre os arquitetos nos últimos anos. É um programa acessível
gratuitamente em versão estudantil e está disponível com versões para Windows e Mac OS. Sua principal
vantagem é a visualização de modelagens 2D e 3D na mesma área de trabalho, possibilitando aos usuários
diferentes visões do objeto construído. Além disso, permite trabalhar com outros plug-ins desenvolvidos para
aumentar o desempenho de criação dos modelos.
O plug-in que ganhou reconhecimento foi o Grasshopper (grasshopper3d.com), programa de
modelagem algorítmica que permite ao arquiteto programar formas adicionando e conectando comandos uns
aos outros, diminuindo o receio dos desenhistas em desenharem sem visualizar a forma na tela do
computador. Tem como característica principal os comandos em forma de “pilhas” ou “baterias”, que se
conectam por cabos de acordo com a necessidade do autor, formando várias possibilidades diferentes de uso
em apenas um único comando. Esse software existe apenas para o sistema operacional Windows e pode ser
adquirido gratuitamente. Com a utilização desses programas, é possível minimizar o tempo no processo de
projeto parametrizando as dinâmicas e processos de desenho. Marínez e Freixanet (2014), afirmam que essas
ferramentas tem função de cumprir os mesmos requisitos, otimizando os recursos oferecidos.
Outra ferramenta que pode se juntar aos softwares de modelagem paramétrica é o fluxo de trabalho,
conhecido pelo termo inglês workflow, uma tecnologia que automatiza processos por meio de um conjunto
de regras. As vantagens oferecidas por um fluxo de trabalho convergem para um fator importante: o tempo
de resposta, tanto do ponto de vista do cliente quanto de um processo interno para uma empresa e/ou o tempo
necessário para concluir uma tarefa (PÉREZ & ROJAS, 2000). Neste contexto, esta pesquisa pretende
desenvolver um elemento de obstrução solar por meio de um fluxo de trabalho, que através de diversos
parâmetros proporcionará o estudo de diferentes opções do elemento de fachada, suas dimensões, formas e
escalas.

2. OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa é criar um fluxo de trabalho que possa auxiliar o dimensionamento de elementos
de obstrução solar utilizando softwares paramétricos, delimitando parâmetros de base para a sua criação,
identificando possíveis desenhos de projeto de elementos de obstrução solar.
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3. MÉTODO

Os procedimentos metodológicos estão descritos nas seguintes etapas:
1. Identificação dos softwares que serão utilizados na criação do fluxo de trabalho, de maneira que
sejam escolhidos os que mais se adequem a disponibilidade de aquisição (download gratuito) e
utilização adequada da proposta;
2. Escolha dos tipos de elementos de obstrução solar que serão analisados – o recorte se faz
necessário a fim de que se possa trabalhar para resolver um modelo, podendo em seguida replicar
a solução para outros modelos;
3. Teste dos elementos de obstrução solar que foram definidos – esta tarefa servirá para que se possa
identificar quais as possibilidades para a criação do fluxo de trabalho;
4. Definição do fluxo de trabalho que irá auxiliar no dimensionamento de elementos de obstrução
solar.

3.1. Softwares voltados a análises paramétricas
Em meio ao processo de desenvolvimento do projeto de arquitetura, desenhos são revisados e modificados.
Ao se projetarem formas mais complexas, as revisões se tornam mais lentas pela dificuldade de execução do
desenho. Com a modelagem paramétrica, regras são criadas no desenho e todo seu desenvolvimento toma
partido dessas diretrizes iniciais, tornando mais fácil e rápida a revisão e modificação de todo o desenho.
A parametrização torna-se uma poderosa ferramenta digital para explorar diferentes configurações
geométricas em projetos de arquitetura (FLORIO, 2009), provando-se cada vez mais eficaz no processo de
projeto facilitando a manipulação das formas pelo usuário, que cria edifícios cada vez mais complexos e
exclusivos, gerando em seu desenho um grande número de componentes relacionados à parâmetros. A
metodologia de projeto incorpora processos baseados na lógica computacional e no uso de linguagem de
programação, permitindo explorar a potencialidade dos recursos digitais para a geração e manipulação das
informações, fazendo dessa ferramenta não apenas uma extensão da mente humana, mas um parceiro no
processo de projeto com aptidões específicas (TERZIDIS, 2009).
A modelagem paramétrica foi determinada como diretriz de escolha dos softwares para essa
pesquisa, por ter uso futuro na área de projetos arquitetônicos em computadores e possibilitar o uso de um
fluxo de trabalho para desenvolvimento de projeto. Essas ferramentas estão presentes em aplicativos,
programas e softwares que são desenvolvidos por instituições de ensino superior, laboratórios, profissionais
de arquitetura e programadores. Muitas dessas ferramentas têm intuito acadêmico, visando testar teorias e
demonstrar experimentos, para que posteriormente possam ser utilizados de forma didática e também
comercial.

3.1.1. Rhinoceros 5.0
Foi o software escolhido como agente principal do trabalho, pois os outros programas e plug-ins funcionam
internamente a ele, utilizando-o como forma de visualização das análises programadas. É um dos programas
mais utilizados para a confecção de modelos paramétricos, que opera com recursos NURBS (Non Uniform
Rational Beta Splines), curvas determinadas pelo autor do desenho, sem proporção ou simetria,
possibilitando a criação de qualquer forma 2D ou 3D.
Não muito popular no Brasil, surgiu nos anos 1990 nos EUA como um comando do AutoCAD, e com
sua grande repercussão se desenvolveu como um software principal, que permite a execução de desenhos em
2D e, por meios de configurações, se transformam em visualizações 3D. A visualização permitiu aos
arquitetos
explorar formas tridimensionais complexas e desenvolvê-las de uma maneira que eles não
podiam fazer facilmente pelo método manual (LAWSON, 1999).
Sua interface, ou área de trabalho é muito parecida com a do AutoCAD e os comandos básicos são os
mesmos nos dois softwares, como line, explode e offset. O que diferencia o Rhinoceros do AutoCAD é a
facilidade de visualizações de topo, perspectiva, frente e lateral da forma de uma única vez, e a possibilidade
de trabalhar com plug-ins ao mesmo tempo e na mesma tela.
A interface do software Rhinoceros se divide em quatro vistas diferentes: topo, frontal, lateral e
perspectiva. Isto possibilita a visualização completa do objeto. Acima de suas vistas encontra-se a barra de
comandos, onde se digita o comando desejado e se verifica a ordem de atividades realizadas. À esquerda da
tela, está a barra de tarefas, onde os principais comandos se localizam. À direita, estão as propriedades do
desenho, local onde se verificam as camadas do desenho, o tipo de visualização desejada, eixos e medidas.
Abaixo da tela, é possível identificar as páginas de desenho, as coordenadas do plano, e a unidade de
medida que se trabalha, além de outros comandos. Todas essas funções podem ser configuradas e
modificadas de acordo com a necessidade do autor. Neste trabalho o Rhinoceros teve a função de
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visualização de gráficos e construção da forma, servindo de base para o outro software analisado.

3.1.2. Grasshopper
Um dos plug-ins mais conhecidos para se trabalhar no Rhinoceros é o Grasshopper, programa que utiliza a
modelagem paramétrica através de programação algorítmica, determinando as formas matemáticas
representadas por desenhos de “pilhas” ou “baterias”, que se conectam e montam as formas vistas na
interface do Rhinoceros. Esse plug-in também foi escolhido para análise neste trabalho.
O crescente interesse dos estudantes de arquitetura por formas de grande complexidade, tem gerado
novas tecnologias digitais que executam geometrias não-euclidianas. O software Grasshopper é o mais
conhecido nessa área (grasshopper3d.com). Sua vantagem é a parametrização de qualquer forma, ou seja, a
possibilidade de controle de medidas que variam conforme a pré-determinação das conexões de pilhas e
baterias. Criado em 2008, esse plug-in auxilia profissionais e estudantes a trabalharem com a programação
algorítmica. É por meio desse software que o avanço das formas se consolida, e a operação de pontos e
linhas que formam as figuras se torna possíveis, incentivando a construção de formas de grande
complexidade.
O Grasshopper é um plug-in que faz parte do software Rhinoceros. Para obter acesso ao programa é
necessário que o Rhinoceros esteja instalado no computador. Assim, basta apenas digitar o comando
“Grasshopper” e o plug-in se inicia. É possível trabalhar com esse plug-in ao mesmo tempo em que se
trabalha com o Rhinoceros, ou seja, no Grasshopper é feita a programação da forma por meio dos comandos
e ligações das pilhas de sua interface e o desenho da forma ou do gráfico aparece no Rhinoceros.
A interface do Grasshopper tem uma tela principal onde a programação desejada é realizada. A barra
de tarefas se encontra acima da tela principal de desenho e todos os comandos se organizam em abas de
acordo com suas próprias funções. Quando um novo plug-in é adicionado ao Grasshopper, uma nova aba é
criada no lado direito de todas as outras abas e os comandos são dispostos da mesma maneira. Para iniciar
a programação, basta apenas localizar os comandos na área de trabalho e conectá-los, iniciando um fluxo de
trabalho.

3.2 Elementos de obstrução solar analisados
3.2.1. Elementos de Fachada
Durante o desenvolvimento de um projeto arquitetônico, é possível definir elementos de fachada que serão
indispensáveis na proteção do ambiente em relação ao ganho de calor e radiação indesejáveis. Esses
elementos são projetados por meio de cálculos de variáveis e ângulos solares, e assim registrados, são
dimensionadas largura, altura e profundidade das aletas de um brise, por exemplo. Para se encontrar uma
configuração exata para um brise em uma determinada fachada, são necessários vários cálculos e testes de
dimensões, até se encontrar o mais adequado para o projeto.
Com a utilização de simulações computacionais em programas paramétricos, se torna possível gerar
informações suficientes para a análise de sua eficiência, além de antecipar e prever o comportamento de uma
determinada configuração de brise (MARTINO, 2014). E a ideia de sistema corresponde a múltiplos agentes
interagindo dinamicamente e seguindo regras locais, composto por subsistemas que interagem de
maneirabem definida, resultando em um estado maior, emergindo uma resposta para o sistema como um
todo (JOHNSON, 2003; MITCHEL, 2008; ALEXANDER, 2013).
A vantagem na utilização dos parâmetros reais é a obtenção de maior grau de precisão nos
resultados, pois os valores são diretamente manipulados, evitando o processo de mapeamento, codificação e
posterior decodificação que poderiam gerar aproximações ou até mesmo falhas (MARTINO, 2014). Nessa
pesquisa, se desenvolveu um elemento de fachada que pode ser utilizado como brise em aberturas ou
como elemento em fachadas que sofrem ganho excessivo de calor. O elemento foi realizado por meio dos
softwares paramétricos escolhidos e gerou um fluxo de trabalho.

3.3 Desenvolvimento do elemento de fachada
3.3.1. Criando as linhas em duas dimensões (coordenadas x,z)
Após a escolha dos softwares necessários para o desenvolvimento de um elemento de
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de fachada, a sequência de execução de seu fluxo
de trabalho foi iniciada. A realização do projeto se
iniciou com o uso dos dois programas escolhidos:
Rhinoceros 5.0 e Grasshopper, já que os dois
programas se complementam. O desenvolvimento
dos parâmetros foi iniciado no Grasshopper, com a
construção dos pontos que posteriormente seriam a
forma do elemento de fachada. O primeiro
parâmetro desenvolvido foram as linhas em duas
dimensões (x,z), que são a base do elemento, sua
largura e altura. São esses pontos que formarão a
forma do brise. Nessa fase, foram escolhidas a Figura 1. Parâmetros configurados no Grasshopper e visualização
dos pontos no Rhinoceros 5.0.
quantidade de pontos que formariam as aletas e a
distância entre cada uma delas. Depois dos dois parâmetros desenvolvidos, a curva que os pontos formariam
foi executada.
Com os parâmetros acima presentes na área de trabalho do Grasshopper, foi possível iniciar a demonstração e
visualização tridimensional no Rhinoceros e dar início ao fluxo de trabalho. Assim, os parâmetros de
coordenada e a distância entre os pontos no eixo x e z estão presentes nessa etapa do fluxo de trabalho.
(Figura 1).

3.3.2. Conectando os pontos em sentido
horizontal (coordenada x)

Ainda trabalhando em duas dimensões, nessa fase
de desenvolvimento, os pontos foram interligados,
criando uma linha contínua que passa por cada uma
das três sequências de pontos no eixo x do desenho.
Essa linha contínua faz com que quando o
comando de curva de cada uma das linhas for
alterado, os pontos se movam juntos. Assim,
quando se altera a altura da linha, todos os pontos
estão conectados e se alteram
no mesmo
momento. Está presente nessa etapa do desenho o
parâmetro de polilinha (Figura 2).

Figura 2. Parâmetros configurados no Grasshopper e visualização
das linhas horizontais no Rhinoceros 5.0.

3.3.3. Projetando as linhas em três dimensões
(coordenadas x,y,z)
Neste momento do processo, mais um eixo é
adicionado no desenho, o eixo y. Esse parâmetro
será responsável pelas dimensões de profundidade
do elemento de obstrução solar, assim trabalhando
de forma tridimensional com a forma (Figura 3).
Figura 3. Parâmetros configurados no Grasshopper e visualização
das linhas verticais no Rhinoceros 5.0.

3.3.4. Definição parcial da forma
Após a conexão dos pontos de maneira horizontal e
vertical e a definição da forma em três dimensões,
chega a etapa de movimentação das linhas e
definição da forma que será trabalhada nessa
pesquisa, movimentando os primeiros parâmetros
definidos, de quantidade de aletas e distância entre
cada uma delas (Figura 4).

3.3.5. Definindo a superfície das linhas
Quando a forma do elemento de obstrução solar
estiver parcialmente definida, utilizando
parâmetros acima, adiciona-se o comando de

os

Figura 4. Parâmetros configurados no Grasshopper e visualização
da profundidade da forma representada pelo eixo y no Rhinoceros
5.0.
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extrusão, que dá superfície às linhas previamente
desenhadas. Esse parâmetro de superfície também
pode ser alterado de acordo com os valores
configurados (Figura 5).

3.3.6. Criando a superfície das linhas em três
dimensões
Após a criação do parâmetro de superfície e da
definição de suas dimensões, chega-se na etapa de
criar outra dimensão à superfície e criar a
dimensão completa da aleta, adicionando o
Figura 5. Parâmetros configurados no Grasshopper e visualização da
parâmetro de profundidade do eixo y (Figura 6).
superfície das aletas no Rhinoceros 5.0.

3.3.7. Definindo parâmetros para a forma
Definidos todos os parâmetros acima citados, a
forma do elemento de obstrução solar estará
criada. Seus parâmetros estão presentes em um
fluxo de trabalho no plug-in Grasshopper e sua
visualização está demonstrada na área de
Projetando as linhas em três dimensões
(coordenadas x,y,z)
Neste momento do processo, mais um eixo é
adicionado no desenho, o eixo y. Esse parâmetro
será responsável pelas dimensões de
profundidade do elemento de obstrução solar,
assim trabalhando de forma tridimensional com a
forma (Figura 6).

Figura 6. Parâmetros configurados no Grasshopper e visualização da
superfície tridimensional no Rhinoceros 5.0.

3.3.8. Definição parcial da forma
Após a conexão dos pontos de maneira horizontal
e vertical e a definição da forma em três
dimensões, chega a etapa de movimentação das
linhas e definição da forma que será trabalhada
nessa pesquisa, movimentando os primeiros
parâmetros definidos, de quantidade de aletas e
distância entre cada uma delas (Figura 7).

Figura 7. Parâmetros configurados no Grasshopper e visualização
do elemento de obstrução solar no Rhinoceros 5.0.

3.3.9. Definindo a superfície das linhas
Quando a forma do elemento de obstrução solar estiver parcialmente definida, utilizando os parâmetros acima,
adiciona-se o comando de extrusão, que dá superfície às linhas previamente desenhadas (Figura 7). Esse
parâmetro de superfície também pode ser alterado de acordo com os valores configurados.

3.3.10. Criando a superfície das linhas em três dimensões
Após a criação do parâmetro de superfície e da definição de suas dimensões, chega-se na etapa de criar outra
dimensão à superfície e criar a dimensão completa da aleta, adicionando o parâmetro de profundidade do eixo
y (Figura 7).

3.3.11. Definindo parâmetros para a forma
Definidos todos os parâmetros acima citados, a forma do elemento de obstrução solar está criada. Seus
parâmetros estão presentes em um fluxo de trabalho no plug-in Grasshopper e sua visualização está
demonstrada na área de trabalho do software Rhinoceros. A partir desse ponto, o fluxo de trabalho está
definido na seguinte ordem:
- Definição da coordenada dos pontos em x e z;
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- Conexão dos pontos em linha no sentido horizontal;
- Conexão dos pontos em linha no sentido vertical;
- Definição de profundidade no eixo y;
- Quantidade de aletas e distância entre si;
- Adição de superfície nas linhas;
- Adição de profundidade em cada superfície;
- Definição do número de aletas (Figura 10).
É possível a partir desse ponto, definir diversos valores nesses parâmetros, que possibilitarão várias
formas diferentes do elemento, possibilitando a análise de qual dessas formas será mais eficiente para a
fachada que se definiu.

3.3.12. Imagens e esquema do fluxo de trabalho
Depois de desenvolver o elemento de obstrução solar escolhido como exercício para formar um fluxo de
trabalho, percebeu-se que é possível realizar diversas formas diferentes utilizando os mesmos parâmetros que
estão presentes no workflow. Por meio dos intervalos numéricos definidos nos parâmetros de
dimensionamento, se torna fácil modificar a forma, desde o desenho de suas curvas, sua altura, número de
aletas, distância entre elas e profundidade, por exemplo. Os esquemas representados pelas conexões de
parâmetros no Grasshopper, é o que origina e desenvolve o fluxo de trabalho e a imagens tridimensionais,
presentes no Rhinoceros são os esquemas do Grasshopper traduzidos para a geometria e visualização
espacial.

3.4. Intervalo de Valores nos Parâmetros
3.4.1. Número de aletas e distância entre si
O uso desses parâmetros pode ser visualizado nas figuras a seguir, que mostram a diferença entre um
elemento e outro utilizando o mesmo fluxo de trabalho e modificando apenas os valores no intervalo
numérico definido anteriormente em cada parâmetro. Na figura 8, percebe-se a diferença dos espaçamentos.

Figura 8. Comparação de dimensões utilizando o mesmo parâmetro. 17 aletas e 6cm de separação na figura localizada à direita
da página e 13 aletas e 13cm de separação entre aletas na figura localizada à esquerda da página.

3.4.2. Movimentação da forma
Esse parâmetro é visto na forma de um gráfico de curvas no Grasshopper e é possível modificar as linhas e
mover as curvas de um lado para o outro, obtendo diversas formas e gráficos diferentes, como na figura 9.

Figura 9. Comparação entre formas utilizando o mesmo parâmetro. A figura da direita tem sua curva do meio mais acentuada. Já a
figura da esquerda teve suas curvas alteradas, modificando totalmente sua forma.
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3.4.3. Superfície das aletas
A superfície das aletas é considerada em dois parâmetros. Um decide sua largura (eixo x) e outro sua
profundidade (eixo y). Na figura 10, trabalhou-se a figura da direta com as dimensões configuradas no
exercício anterior e a figura da esquerda teve sua largura, profundidade e espaço entre aletas modificados.

Figura 10. Na figura da direita, usa-se a configuração original dos parâmetros desenvolvidos no fluxo de trabalho e na figura da
esquerda, modificam-se os parâmetros de largura das aletas (eixo x), profundidade das aletas (eixo y) e espaçamento entre aletas.

3.4.4. Ângulação da forma
É possível também, por meio dos parâmetros desenvolvimentos no fluxo de trabalho, modificar o ângulo do
elemento de obstrução solar. Na figura 11, na imagem da esquerda, é possível obsvervar uma pequena
inclinação em relação ao eixo y da forma. Já na figura da direita, o parâmetro de inclinação foi alterado, e o
elemento tem inclinação acentuada.

Figura 11. Modificação do parâmetro de angulação da forma. Na figura da esquerda, é possível perceber uma inclinação leve em
relação ao eixo y e na figura da direita, forte inclinação em relação ao eixo y.

3.4.5. Modificação de diversos parâmetros
Na figura 12, a imagem da esquerda foi configurada com os parâmetros originais da forma. A imagem
localizada à direita da página teve vários de seus parâmetros modificados, proporcionando uma forma
totalmente diferenciada da primeira criada. O fluxo de trabalho permaneceu o mesmo.

Figura 12. A figura da esquerda mantêm as dimensões originais de seu desenvolvimento e a figura da direita teve seus parâmetros
de: angulação, número de aletas, distância entre aletas, linhas, largura de aletas, profundidade de aletas modificado.

963

10

4. RESULTADOS
4.1. Fluxo de trabalho construído no desenvolvimento do elemento de fachada
As análises realizadas nesta pesquisa mostram um resultado positivo em relação aos softwares estudados.
Todos os programas escolhidos foram encontrados e o download foi realizado com sucesso. A utilização dos
programas em relação ao uso inicial foi suprida através de tutoriais encontrados em sites especializados e em
vídeos na internet. Os softwares utilizados necessitam de um computador de bom desempenho, pois são
programas de configuração avançada e geram imagens de alta qualidade. As interfaces de todos os softwares
escolhidos são de fácil compreensão e adaptação, pois são organizadas e podem se configurar de acordo com
as prioridades do usuário.
O fluxo de trabalho ou workflow realizado no desenvolvimento da forma se faz necessário para que
depois do elemento concluído, seja possível voltar em suas etapas de execução e possivelmente alterar o
intervalo de valores existentes em cada parâmetro, transformando o elemento de várias maneiras diferentes.
Assim, depois de construir-se a forma, percebeu-se a execução do elemento em várias fases.
Primeiro foram desenvolvidos pontos, que conectados formaram linhas e as linhas se desenvolveram
como forma do elemento de fachada. Após a primeira etapa, a superfície do elemento foi criada, tanto sua
largura quanto sua profundidade e seu espaçamento e angulação também se desenharam por meio de
parâmetros. Essas fases que formaram o desenho, são consideradas parte do fluxo de trabalho que se
desenvolveu simultaneamente. A partir dele é possível voltar nas várias etapas de criação da forma e alterar
seus intervalos numéricos, formando diversos elementos diferentes.
São os parâmetros criados nas fases de desenho os responsáveis pela identificação do fluxo de
trabalho. Analisando suas mudanças, pode-se perceber que cada um é responsável por uma parte do desenho
e coletivamente, formam uma sequência de tarefas, que se transforma no workflow. São eles:
- Pontos: primeiro parâmetro criado, carrega o intervalo de pontos da forma. Através dele é possível
escolher quantos pontos se deseja em cada curva na forma.
- Linhas: conexão entre todos os pontos, se divide em dois parâmetros, um que configura as linhas
entre os pontos de maneira horizontal e outro que se conecta entre os pontos verticais.
- Eixos: são utilizados os três eixos, x, y, e z. No desenho, o eixo x representa a largura da forma. O
eixo y, representa a profundidade e o eixo z, sua altura.
- Quantidade de linhas: através desse parâmetro é possível configurar o número de linhas desejado na
forma.
- Ângulo: presente no eixo y, configura a profundidade do elemento de fachada.
- Superfície: configura a largura das aletas do elemento. É a fase do desenho onde as aletas começam
a ganhar tridimensionalidade.
- Extrusão: parâmetro que configura a profundidade da aleta. O desenho se torna tridimensional.
O fluxo de trabalho é importante por tornar possível a alteração da forma e ao mesmo tempo deixar
permanente a forma inicial, modificando os vários parâmetros apenas por intervalos numéricos. Por meio de
outros programas, essas atividades levariam mais tempo e mais desenhos a serem desenvolvidos, um para
cada tipo de elemento desejado. Através das variações do fluxo de trabalho, é possível a geração de várias
formas de brise ou elemento de fachada, que podem ser definidos e exportados para outro software ou podem
ser impressos em formato tridimensional.

5. CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, é possível verificar que o software paramétrico possibilita a
melhor visualização de atividades ao mesmo tempo. O software Rhinoceros e o plug-in Grasshopper tiveram
grande responsabilidade no desenvolvimento do elemento. A escolha do elemento de obstrução solar como
maneira de desenvolver um fluxo de trabalho permitiu a verificação do processo de projeto e análise por
meio dos programas paramétricos, que utilizam um sistema que pode contribuir significativamente na
obtenção de soluções nas análises, além de um grande ganho de tempo nessa etapa de trabalho.
O desenvolvimento de um elemento simples de obstrução solar, que pode ser desenvolvido à mão ou
em programas convencionais, pode se tornar complexo em um software paramétrico através da configuração
dos vários parâmetros desenvolvidos no fluxo de trabalho. As várias possibilidades criadas por esses
parâmetros no sistema, potencializa o processo de criação, permitindo encontrar várias soluções para cada
elemento, tornando mais eficiente e precisa a decisão escolhida para cada sistema bioclimático ou edificação.
A possibilidade de realizar um fluxo de trabalho no software paramétrico também mostrou a vantagem
de realizar diferentes formas ao mesmo tempo, transformando o processo de projeto convencional em uma
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pesquisa exploratória, que gera diversos grupos de simulações antes inesperados, revendo variáveis,
configurando intervalos de valores e várias outras configurações.
Os métodos projetuais que exploram diversas configurações e desenvolvimento de várias formas para
se tomar uma decisão, tornam-se cada vez mais presentes na arquitetura e nas decisões bioclimáticas do
ambiente, o processo de projeto adquire novas etapas, adicionando as informações computacionais na fase de
decisão de partido e conceitos de projeto, permitindo otimizar recursos ambientais e torna-los mais presentes
nos projetos, adicionando maior qualidade e precisão aos estudos, em fluxos de trabalho que permitem ao
autor das análises a melhor organização do trabalho, auxiliando a procura de etapas de processo e
diversificação de soluções.
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RESUMO

As mudanças climáticas são evidentes quando observado o aumento da média de temperatura global
do ar e do oceano, ocasionando a diminuição das geleiras e consequente aumento no nível do mar. Eventos
climáticos extremos também têm sofrido mudanças em intensidade e/ou frequência, como o aumento na
frequência das ondas de calor e precipitações acima da média, observadas nos últimos anos. A vida útil das
edificações é longa o bastante para estarem submetidas a estas mudanças. Por isso a importância em se
avaliar o desempenho térmico das edificações atuais, para que haja a possibilidade de adaptá-las aos
parâmetros climáticos aos quais elas estarão submetidas, diminuir o consumo energético e manter as
condições de conforto, principalmente nos edifícios residenciais, tradicionalmente condicionados de modo
passivo em São Paulo. Este trabalho teve como objetivo propor um projeto de retrofit de um edifício
residencial da década de 1970 em São Paulo, baseado em simulações energéticas do clima atual e do clima
futuro referente ao cenário RCP8.5 do IPCC - AR5 (Intergovernmental Panel on Climate Change – Fifth
Assessment Report). Os resultados obtidos mostram o impacto das estratégias de projeto adotadas e a
importância que deveria ser dada aos métodos passivos de climatização dos edifícios, tendo em vista o
cenário de mudanças climáticas e a escassez de recursos naturais. A proposta adotada resultou numa redução
de 43% e 45% dos graus-hora de desconforto para o dormitório e sala de estar, respectivamente.
Palavras-chave:
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ABSTRACT

simulação

The climate changes are evident when observed the increases in global average air and ocean temperatures,
leading to a decrease of glaciers and a consequent increase in global average sea level. Extreme weather
events have also changed in intensity and/or frequency, such as the frequency of heat waves and precipitation
that we have observed on the latest years. The life cycle of buildings is long enough to be affected by these
changes. Therefore, it is very important to evaluate the thermal performance of the current buildings, so there
will be the possibility of adaptation for the climatic parameters to which they will be subjected, to reduce the
energy consumption and to maintain the comfort inside the residences, which is traditionally operated on
passive conditioning mode in São Paulo. The objective of this work was to propose a refurbishment project
for a residential building from the 1970's in São Paulo, based on energy simulations of the current climate
and the future climate related to IPCC scenario RCP8.5 - AR5 (Intergovernmental Panel on Climate Change
- Fifth Assessment Report). The results obtained in this work has shown the impact of the adopted project
strategies and the relevance that should be given to the passive conditioning methods for buildings,
considering the scenario of climate change and lack of natural resources. The project’s strategies have
resulted in a reduction of 43% and 45% of discomfort degrees-hour for the bedroom and living room,
respectively.
Keywords: climate change, building refurbishment, thermal comfort, computer simulation.
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1. INTRODUÇÃO
O Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC é responsável pela compilação das inúmeras
pesquisas existentes relacionadas às mudanças climáticas e, apesar de reconhecer um grau de incerteza em
todos seus documentos, o seu grau de confiança tem aumentado com a melhoria dos modelos devido ao
avanço científico e tecnológico em relação aos relatórios anteriores. Atualmente no quinto relatório, AR5, os
novos cenários futuros são os RCP (Representative Concentration Pathways), seguidos de um valor
numérico que indica a forçante radiativa aproximada (em Wm–2) de interesse no ano de 2100, podendo
corresponder a diversas possibilidades econômicas futuras e cenários de desenvolvimento tecnológico. Cada
cenário é dividido em três períodos: futuro próximo (2015 a 2044), futuro intermediário (2045 a 2074) e
futuro distante (2076 a 2096).
O cenário mais otimista, RCP 2.6, tem o pico da forçante radiativa de 3Wm-2, caindo para 2,6Wm-2,
com a concentração de CO2 equivalente atingindo cerca de 450ppm, porém, declinando antes de 2100. O
médio-baixo, RCP 4.5, e médio-alto, RCP 6.0, se estabilizarão com as forçantes 4,5Wm-2 e 6Wm-2, sendo a
concentração de CO2 equivalente em torno de 570ppm e 790ppm, respectivamente. O cenário mais
pessimista, RCP 8.5 (business as usual – se nada for feito e as emissões atuais forem mantidas), adotado para
este trabalho, tem forçante radiativa de 8,5Wm-2 em 2100, mas tende a aumentar, assim como a concentração
de CO2 equivalente, que chega a ultrapassar 1000ppm em 2100 e atinge quase 2000ppm em 2300.
Dentro desse contexto, há que se pensar no papel do setor de edificações no consumo energético e no
conforto dos usuários nos cenários climáticos futuros. Os gastos energéticos das edificações ocorrem em
todas as fases do seu ciclo de vida; porém, é durante a fase operacional que a maior parte do consumo ocorre,
sendo considerável o gasto energético decorrente do resfriamento e aquecimento dos ambientes. Esse
consumo em edifícios possui uma peculiaridade em relação aos grandes consumidores: é constituído por um
grande número de unidades com longa vida útil e diferentes usos finais. A melhoria no desempenho
energético dessas edificações tem potencial para a redução da demanda energética e consequentemente
redução de parte das emissões de gases estufa (UNEP, 2007).
Considerando-se os estudos de ALVES (2014), ALVES, DUARTE e GONÇALVES (2015a, 2015b
e 2016) para São Paulo, para o período 2075 a 2096 (cenário futuro distante), é previsto um aumento das
horas de desconforto por calor, em média, de 182% no interior das residências monitoradas. Esse
desconforto tende a se agravar quando se considera que a frequência de ondas de calor deve aumentar, e seu
efeito conjugado pode potencializar o desconforto térmico por calor, sendo um risco à saúde dos usuários,
levando-se em consideração as edificações que não estão adaptadas para este cenário climático.
As normas técnicas vigentes no país, as leis de uso e ocupação do solo e o código de edificações do
município ainda são insuficientes para atender essa nova agenda, pois há poucas mudanças no sentido de
menores emissões de gases estufa para minimizar as mudanças climáticas e/ou critérios mais exigentes para
viabilizar o conforto térmico nas edificações, visto a movimentação de outras cidades neste sentido, como
Londres e o The London Plan, elaborado pela Prefeitura da cidade, que possui o capítulo 5 dedicado a essa
problemática, London’s Response to climate change (LONDRES, 2016).
Tabela 1 – Resultados de horas médias de desconforto para as edificações estudas por ALVES (2014) e ALVES, DUARTE,
GONÇALVES (2015a, 2015b, 2016).

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi propor um projeto de retrofit de um edifício residencial da década de 1970, na
cidade de São Paulo, visando à melhoria no seu desempenho térmico mantendo o modo passivo de operação
ou ainda a operação com o máximo de economia de energia em modo misto de climatização para atender o
cenário RCP8.5, o mais pessimista das mudanças climáticas previstas para as próximas décadas, se mantidos
os padrões das emissões atuais, segundo o IPCC - AR5 (Intergovernmental Panel on Climate Change – Fifth
Assessment Report). O objeto de estudo foi escolhido tendo em vista sua tipologia com características
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comuns a muitos outros edifícios construídos no mesmo período em São Paulo.1 Considerando-se o estoque
de edifícios construídos, a solução proposta seria um exemplo de como poderiam ser estudados e tratados
outros edifícios que enfrentarão os mesmos problemas de desconforto dentro desse mesmo contexto.

3. MÉTODO
O método utilizado foi indutivo por meio de levantamentos feitos em campo (dimensionais, construtivos e
microclimáticos); dedutivo, por meio de comparações entre o resultado da medição em campo na unidade
residencial estudada com as condições climáticas externas da estação meteorológica do IAGUSP/Água
Funda. Foram feitas simulações computacionais com o Thermal Analisys Software – TAS/EDSL e
posteriormente foi aplicado o índice de conforto térmico adaptativo em vigor na norma ASHRAE 55/2013 –
Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy – como critério de avaliação de conforto dos
ocupantes em dois cenários climáticos, atual e futuro, previsto no IPCC/AR5. Deste modo seria possível
analisar as causas dos prováveis aumentos de situações de desconforto para que o projeto de retrofit fosse
enfim proposto para a adaptação aos efeitos da mudança climática, aumentando a resiliência do edifício. Por
fim, após o projeto de retrofit, foi feita uma nova simulação para avaliar se estas propostas atingiriam um
nível aceitável de conforto ao longo do ano.
Os arquivos climáticos futuros foram elaborados a partir de dados simulados pela pesquisadora Marta
P. Llopart e cedido pela Professora Rosmeri P. da Rocha, ambas do Instituto de Astronomia, Geofísica e
Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, onde somente as variáveis mais significativas para a
mudança climática, segundo ALVES (2014), variaram conforme o IPCC/AR5, sendo estas a temperatura de
bulbo seco e a umidade relativa do ar, enquanto as demais foram utilizadas como base o arquivo climático
representativo do presente.
O objeto de estudo localiza-se na área central e densa da cidade de São Paulo, na Rua da Consolação, a
principal via da região, com 4 pistas em cada direção e ilha central, além de calçadas em ambos os lados
(Figura 1). Há pouca vegetação nos arredores, sendo esta composta principalmente por poucas árvores
localizadas na ilha central da Rua da Consolação e pela vegetação existente no Cemitério da Consolação que
se localiza a aproximadamente 100 m do edifício.

Figura 1 – Vista aérea do objeto de estudo e entorno urbanizado. Fonte: elaborado pela autora a partir do Google Earth.

A unidade residencial em estudo, o apartamento 22, faz parte de um edifício de 10 andares, com um
pequeno comércio no térreo. O pavimento tipo possui quatro apartamentos por andar, com pé-direito de 2,7m
e área total da unidade de 62m² (Figura 2). Localiza-se no 2º andar e tem a frente voltada para a Rua da
Consolação. As paredes são de alvenaria de bloco cerâmico; as externas possuem espessura de 28cm,
revestidas com argamassa e pintura de cor clara. As faces que recebem sombreamento dos edifícios
adjacentes são as laterais, que são cegas. As paredes internas possuem espessura de 14cm e também são
1

Este trabalho foi iniciado com uma pesquisa de Iniciação Científica, com bolsa PIBIC/CNPq, e vinculado ao projeto temático FAPESP Processo
2010/10189-5, Biometeorologia humana: análise dos efeitos de variáveis ambientais (meteorológicas, conforto térmico e poluição atmosférica) e das
mudanças climáticas na população geriátrica da cidade de São Paulo, que envolveu IAG, FM, FAU e POLI/MEC, na Universidade de São Paulo
(ALVES, DUARTE, GONÇALVES, TATETOKA, 2014a, 2014b). Depois o tema foi retomado e concluído como Trabalho Final de Graduação.
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revestidas com argamassa e pintura de cor clara. O apartamento em estudo demonstra um bom desempenho
térmico, pois possui elevada inércia térmica e um sistema de ventilação natural suficiente para o parâmetro
atual. As medições de temperatura, umidade do ar, velocidade do ar e temperatura de globo realizadas foram
feitas nos ambientes estar e dormitório 1. Apesar das medições serem feitas apenas em um apartamento, o
projeto é proposto para o edifício como um todo, incluindo os apartamentos em diferentes orientações.
Porém, as simulações e as análises a partir dos resultados só valem para o objeto em estudo, que está
orientado na direção noroeste, a localização mais crítica termicamente entre os apartamentos do pavimento
tipo.

Figura 2 – Planta do pavimento tipo, à esquerda, e planta da unidade residencial 22, à direita.

Para a calibração prévia do modelo foi utilizado um arquivo climático de dados medidos no ano de
2013 na estação IAG/Agua Funda, que coincide com o período de dados medidos no interior da unidade.
Deste modo, seria possível fazer uma comparação entre o resultado da simulação com este arquivo climático
e o medido in loco. Sabe-se que é impossível obter os mesmos valores, mas deveriam ser ao menos
semelhantes e seguirem a mesma tendência comportamental termicamente.
O padrão de uso e ocupação das residências não é tão previsível como em edifícios comerciais ou
industriais, por exemplo, portanto, os schedules diários de ocupação dos ambientes, ativação da iluminação
artificial e dos equipamentos elétricos também não são tão rígidos na prática como computado pelo modelo,
o que pode contribuir para as diferenças encontradas. Foi testado um modelo bem completo, atribuindo-se às
diversas zonas todas as esquadrias e diferentes acabamentos, e outro mais simples onde somente aos
ambientes em análise foram atribuídas esquadrias, acabamentos e cargas internas. Os resultados mostraram
que o modelo simplificado resultou em melhores aproximações entre dados medidos e simulados, com
ambas as curvas bastante próximas (Figura 3), além de serem arquivos mais leves, com simulações mais
ágeis. Finalizada esta etapa de calibração, foi possível realizar a simulação com o clima futuro, baseados nas
mudanças climáticas previstas, conforme cenários do IPCC.

Figura 3 – Comparação entre os resultados da temperatura do ar dos dados medidos e simulados, com o
modelo detalhado e simplificado (ALVES, 2013).

Com os modelos calibrados, foram feitas todas as simulações com os arquivos climáticos do período
presente (1972-2005) e três períodos futuros: futuro próximo (2015-2044), futuro intermediário (2045-2074)
e futuro distante (2075-2096). Em seguida aplicou-se o índice de conforto térmico adaptativo da ASHRAE
55 (2013) e os resultados obtidos serão apresentados nas tabelas a seguir.
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO EDIFICIO EXISTENTE
Os ambientes avaliados foram o dormitório e a
sala de estar, locais de permanência da
residência. As tabelas 2, 3 e 4 levam em
consideração a faixa estabelecida pela norma
ASHRAE 55 (2013) para a insatisfação por frio e
a insatisfação por calor nas condições de
conforto, com 80% e 90% de usuários satisfeitos.
Esta norma baseia-se na corrente adaptativa de
conforto térmico, onde os usuários não são
passivos frente às condições térmicas aos quais
estão inseridos e promovem mudanças para
reestabelecer
seu
conforto.
Segundo
Figura 4 – Relação entre temperatura operativa interna e
HUMPHREYS (1978), as temperaturas neutras
temperatura média mensal externa – Ashrae 55/2013 adaptada.
obtidas em edifícios ventilados naturalmente
Fonte: SILVEIRA, 2014.
(free running building) apresentavam uma
relação linear com as temperaturas externas. Esta relação entre a temperatura de conforto e a temperatura
externa formou a base do modelo adaptativo de conforto.
Tabela 2 – Resultado em porcentagem de aumento ou redução
de conforto em graus-hora, com relação ao clima atual.

Tabela 3 – Resultado em porcentagem de aumento ou redução
de horas de desconforto, com relação ao clima atual.

Tabela 4: Resultado da simulação computacional com a aplicação do índice adaptativo da ASHRAE 55:2013.

A porcentagem de aumento das
horas de desconforto da tabela 3 se refere
à quantidade de horas em que os usuários
estão insatisfeitos por calor ou frio ao
longo do ano, com o total de 8760 horas.
Já a porcentagem de aumento em graushora da tabela 2 representa melhor a
intensidade do desconforto sofrido pelos
usuários. Pode-se observar nos resultados
que há uma tendência do aumento da
insatisfação por calor e uma redução da
insatisfação pelo frio, pois o cenário de
Figura 5 – Máscara de obstrução do dormitório na fachada noroeste do
aquecimento
é progressivo. Somente no
apartamento 22, à esquerda (unidade estudada); e do dormitório na fachada
ambiente
da
sala
de estar, para a faixa de
sudeste do apartamento 24, à direita.
80% de satisfeitos, há um aumento de
insatisfação por frio com a progressão dos cenários, que se reduz somente no futuro distante, diferindo do
padrão acima.
Se avaliarmos os resultados em relação à intensidade de desconforto sofrido pelos usuários, temos que
num futuro distante o desconforto aumentará de 3 a 9 vezes mais (conforme observado na tabela 3) para
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ambas as faixas, de 80% e 90% de satisfeitos. Este resultado se justifica, porque para o clima atual o
apartamento em estudo ainda demonstra um bom desempenho térmico, pois possui elevada inércia térmica e
um sistema de ventilação natural suficiente. No entanto, com o aquecimento progressivo, a zona de conforto,
que já estava no limite, é extrapolada, gerando um intenso desconforto ao usuário. As temperaturas
operativas de ambos os ambientes (dormitório e sala de estar) vão gradualmente aumentando com a
progressão dos cenários climáticos futuros, ultrapassam o limite da zona de conforto ao calor cada vez mais
e, ao frio, cada vez menos.
A unidade em estudo recebe radiação solar direta por todo o período da tarde e, na maior parte do ano,
também por algumas horas da manhã, como pode ser visto na figura 5. O dormitório está localizado na
fachada alinhada à Rua da Consolação, que é larga, possui um canteiro central de árvores baixas e pouca
obstrução pelos edifícios do entorno (Figura 5 à esquerda), portanto com maior exposição à incidência de
radiação solar direta, sem proteções solares, explicando as maiores temperaturas operativas em relação à sala
de estar. Esta é voltada para dentro do “H” e, portanto, fica praticamente o ano todo sombreada. A fachada
oposta, a sudeste, está cercada por alguns edifícios altos, que resultam no mascaramento da figura 5 à direita.

5. PROPOSTAS DE PROJETO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE CONFORTO
TÉRMICO NO EDIFÍCIO
As melhores estratégias de projeto foram guiadas pela carta psicométrica, que é base das zonas bioclimáticas
da NBR15220:2005, onde o objeto em estudo se encontra na zona bioclimática 3. Para esta zona, no verão é
necessário que haja a possibilidade de remoção da carga térmica através da ventilação, combinada com o
sombreamento das aberturas para evitar ganhos excessivos de calor. Além disso, a estratégia da massa
térmica pode gerar um atraso térmico nos ambientes internos. No inverno, por outro lado, é necessária a
retenção de calor. Tendo a massa térmica como aliada é possível que o aquecimento diurno dos elementos
construtivos atrase o resfriamento do ambiente interno.
Para o projeto de retrofit foi proposta uma compensação ao Plano Diretor Estratégico (SÃO PAULO,
2014), que possibilitasse um pequeno avanço na projeção da fachada frontal, para a instalação de elementos
externos de sombreamento adequados ao uso residencial. Em troca, seria proposta uma contrapartida ao uso
público no térreo do edifício, que atualmente é todo ocupado pelo comércio. Assim, as ideias iniciais
partiram das seguintes referências:
1

2

3

Figura 6 – À esquerda, a opção 1: Sliding shutter screen, da Hunter Douglas. Fonte: Archtonic.com; ao meio,
opção 2: Edifício em Melbourne, por SJB Architects. Fonte: architectureau.com; à direita, opção 3:
Wilanowska Housing Complex, por JEMS Architekci. Fonte: Architonic.com

O edifício em estudo não possui varandas que, além de muito apreciadas em edifícios de uso
residencial, poderiam ampliar as possibilidades de sombreamento e ventilação natural dos ambientes
internos. A opção 1, seria utilizada para sombreamento da fachada, ainda que menos eficiente, sem avanço
sobre a calçada. A opção 3, uma proposta mais eficiente para este caso, incluiria uma varanda generosa para
maior sombreamento da fachada. Já a segunda opção é um meio termo entre as duas anteriores, com menor
intervenção sobre a calçada, quando comparada à opção 3.
Caso fosse adotada a opção 3, uma estrutura independente da estrutura do edifício teria que ser
projetada, sendo necessária a descida de pilares sobre a calçada. Pelo grau de intervenção que haveria no
espaço de circulação do pedestre, esta acabou sendo descartada. Outro importante fator que guiou esta
decisão também foi a dimensão da sacada comparada à dimensão da unidade residencial.
Foi escolhida, então, a opção 2, com 1m de varanda, porém com um sombreamento que tivesse um
efeito próximo ao da terceira opção, com uma combinação de sombreamentos fixos (woodbrise) e móveis
(sliding screen), apresentado na figura 7.
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Outra proposição importante
para a melhoria das condições de
conforto é promover a ventilação
cruzada no edifício, nos momentos que
o clima exterior é favorável. É essencial
que haja aberturas em mais de uma
fachada, como acontece neste caso,
quando estão abertas a janela e a porta
do dormitório (ainda que parcialmente
por uma bandeira na parte superior, por
exemplo) e a janela da sala de estar.
Desse modo, somando-se a proposição
da varanda à possibilidade da ventilação
cruzada, foi necessária a troca da
esquadria do dormitório por uma porta
de correr, também favorável à
ventilação. Além disso, foi proposta a
troca da esquadria da sala de estar por
Figura 7 – Modelo do projeto com a aplicação das propostas para a melhoria do
outra onde há maior aproveitamento do
conforto térmico, com a adição de diferentes camadas à fachada frontal.
vão, quando comparada à esquadria
atual, aumentando as possibilidades de
ventilação cruzada nos ambientes.
A combinação dessas duas
estratégias melhora as condições de
conforto térmico dos ambientes
internos, desde que se mantenham as
esquadrias abertas o máximo possível,
nos momentos em que a temperatura
externa é menor do que a interna, e que
se
aproveite
a
defasagem
α= 62°
α= 71°
proporcionada pela massa térmica,
Figuras 8 – Máscaras de obstrução, incluindo as varandas com os brises
permitindo que a ventilação cruzada
propostos da fachada noroeste do apartamento 22, à esquerda; e da fachada
ajude a retirar o calor acumulado. É
sudeste do apartamento 24, à direita.
também por causa da massa térmica
que os melhores resultados diários são alcançados quando se mantém as esquadrias fechadas nas horas mais
quentes do dia, no período da tarde, quando a temperatura externa supera a interna.
.
Com a intervenção do usuário, a operação do sombreamento proposto deve variar com a incidência
direta da radiação solar na fachada. A laje da varanda que funciona como um brise horizontal permite que o
sombreamento da porta de vidro fique aberto por um tempo mais prolongado, principalmente durante o
verão. O sombreamento da fachada evita que a massa receba radiação solar direta e se aqueça mais
rapidamente, o que, por sua vez, seria transmitido ao ambiente interno.
Para a fachada sudeste, que recebe somente a radiação da manhã ao longo do ano e é sombreada
pelos edifícios altos que a rodeiam, julgou-se desnecessário adotar todos os dispositivos de sombreamento
propostos para a fachada oposta. Manteve-se a proposição da varanda sem o woodbrise fixo, mas com o
sliding screen, para maior controle da entrada de radiação solar e, principalmente, por privacidade de uso dos
dormitórios.
As
estratégias
descritas acima resultaram
nos
cronogramas
de
operação do sombreamento
da porta de correr do
dormitório e do sistema de
ventilação como um todo,
conforme na figura 9.
Figura 9 – Cronograma proposto de operação do sombreamento e do sistema de ventilação da
Com a limitação do
unidade residencial, onde o laranja representa ligado e branco desligado.
modelo
de
simulação
computacional termodinâmica de permitir a inserção de um só cronograma anual para cada possibilidade de
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operação, o sombreamento da porta de vidro que dá acesso à varanda foi baseado na máscara da figura 8,
tentando englobar a maior parte das horas nas quais o sol incide na fachada do dormitório. Para o caso da
ventilação, foram simulados 3 diferentes modos com o intuito de se quantificar qual sistema de operação é o
mais eficiente para este caso específico:
1) Ventilação 24h: esquadrias sempre abertas com possibilidade de ventilação em todas as horas do ano.
2) Function: modo automatizado do modelo computacional para a ventilação natural, controlado pela
temperatura de bulbo seco do ambiente, mas pouco viável para a operação da esquadria pelo usuário. O
mesmo tipo de ventilação foi utilizado para o diagnóstico do edifício existente; mesmo sabendo-se que não é
o modo de operação mais eficiente, esta função foi incluída desde as fases iniciais do trabalho para se ter um
parâmetro de comparação.
3) Ventilação noturna combinada com o fechamento das esquadrias quando a temperatura externa é maior
do que a interna (14h às 18h). Não existe no modelo nenhum modo de automação para esta operação,
portanto, foi desligado o schedule no período da tarde de intenso calor.

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO EDIFÍCIO REABILITADO
Mantendo-se a mesma estratégia de sombreamento, mas com diferentes modos de operação da ventilação,
foram refeitas a modelagem, a parametrização e as simulações propriamente ditas, obtendo-se os seguintes
resultados para o cenário futuro distante:
Tabela 5: Resultado das simulações para as três opções de operação do edifício analisadas, em graus-hora e horas de desconforto para
80% e 90% de usuários em conforto.

Tabela 6: Redução das horas de desconforto e graus-hora de desconforto de cada intervenção proposta, para 80% e 90% de usuários
em desconforto por calor, em relação ao edifício da forma como está, sem nenhuma intervenção, no cenário futuro distante.

A proposta 2 (Figuras 10 e 11), com varanda de 1m combinada aos dispositivos de sombreamento
trouxe bons resultados, reduzindo 43% e 45% dos graus-hora de desconforto para o dormitório e sala de
estar, respectivamente, utilizando o modo automatizado de ventilação natural do modelo (denominado
function na tabela 5 e 6 e descrito anteriormente) usado no diagnóstico para o cenário de futuro distante. No
caso do dormitório, o ambiente é afetado pela incidência da radiação solar direta, que explica o efeito
positivo do sombreamento da fachada; a melhoria da ventilação acontece pela troca da esquadria com
aumento da área efetiva de ventilação. Na sala de estar ocorre uma redução de carga por esta receber menos
calor do ambiente adjacente, o próprio dormitório, e pela melhoria na ventilação cruzada.
Quanto ao desconforto ao frio, observa-se um aumento muito significativo, à primeira vista, com os
resultados numéricos, pelo seguinte motivo: como não é possível mudar o schedule de ventilação ao longo
do ano na mesma simulação, o modelo entende que as esquadrias estarão abertas, mesmo durante o inverno,
nos horários inicialmente previstos. Porém, no uso esperado dessa residência durante o inverno, os usuários
teriam a possibilidade de controle da ventilação natural, simplesmente fechando as esquadrias, total ou
parcialmente, nos períodos mais frios.
Além da proposta para a unidade residencial, no térreo foram sugeridas uma série de modificações
(Figuras 12 e 13) que incluem a cessão de parte do pavimento térreo para o uso público, propondo-se uma
praça com um bike café, combinado a um espaço de descanso sombreado para ciclistas e/ou pedestres que
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circulam pela Rua da Consolação. O bike café é um espaço multifuncional que tem o intuito de trazer
facilidades ao ciclista como vestiário, bicicletário, oficina, loja e café em um único local. Além de oferecer
apoio ao ciclista, promove a mobilidade urbana, e provendo um ponto de apoio até o momento inexistente
próxima à ciclovia já implantada na Rua da Consolação.

Figura 10 – Planta do apartamento proposto e suas novas esquadrias.

Figura 11 – Corte esquemático da varanda.

Figura 12 – Planta do subsolo, do térreo e do pavimento tipo.

Figura 13 – Perspectivas do projeto proposto.

7. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste trabalho mostram a importância que deveria ser dada aos métodos passivos de
climatização dos edifícios, tendo em vista o cenário de mudanças climáticas e a escassez de recursos naturais
que estamos enfrentando e ainda iremos enfrentar no futuro. A vida útil das edificações é longa o bastante
para estarem submetidas a estas mudanças, e é essencial que haja a possibilidade de adaptação e o aumento
da resiliência dos edifícios, fator que poderia ser considerado como princípio em qualquer concepção de
projeto. Foi alcançada até 45% de redução dos graus-hora de desconforto com princípios básicos de térmica
e que melhoraram esteticamente o edifício, trazendo mais dinamismo e diferentes texturas para fachada.
Os edifícios residenciais construídos até as últimas décadas do século XX são termicamente mais
robustos (com maior massa térmica e maiores possibilidades de ventilação) e, assim, apesar do aumento
expressivo das horas em desconforto nos cenários climáticos futuros estudados, ainda demonstram uma
resiliência razoável às mudanças climáticas previstas. Até o momento, não se sabe qual será o desempenho
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dos edifícios residenciais do estoque edificado mais recente; porém, como os edifícios são menos robustos
termicamente, com apartamentos menores e com sistemas de ventilação natural menos elaborados, muitas
vezes insuficientes (janelas menores, com menos opções de operação e posicionamento que nem sempre
permitem uma ventilação cruzada), acredita-se que eles sejam menos resilientes às mudanças do clima.
Vivemos num cenário onde o construir rápido e pelo menor custo está, muitas vezes, acima de um
bom projeto. Isto é também produto de normas técnicas pouco exigentes e de um código de edificações que
não estabelece parâmetros de desempenho ambiental; ambos são insuficientes visto o cenário que vivemos e
o cenário futuro que tende a se agravar, pois vemos poucas mudanças no sentido de menores emissões de
gases estufa para minimizar as mudanças climáticas, e menos ainda de medidas de adaptação dos edifícios,
que ficam totalmente à margem dos planos governamentais.
Internacionalmente, muitos códigos de edificações, normas técnicas e recomendações do setor da
construção (como por exemplo o The London Plan – Chapter Five: London’s Response to Climate Change;
LONDRES, 2016) estão cada vez mais exigentes e restritivos, caminhado em direção à adaptação dos
edifícios às mudanças climáticas, ao contrário do que acontece em São Paulo. Ao final, quem sofre as
consequências é a população que adquire ou aluga o imóvel, e que mesmo percebendo a gravidade da
situação, não tem poder aquisitivo suficiente para adquirir os poucos imóveis diferenciados, com um bom
projeto de arquitetura, disponíveis no mercado a preços inacessíveis à maioria da população.
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RESUMO

No curso de graduação, a utilização de experimentos didáticos e atividades práticas tendem a tornar as aulas
mais intensas e facilitar a compreensão dos conteúdos. Quando os conceitos estão consolidados e o conteúdo
está assimilado, torna-se útil a utilização de ferramentas que agilizem o processo projetual podendo, quando
empregadas de maneira adequada, tornar as aulas mais dinâmicas. Softwares que simulam situações de
projeto são amplamente utilizados em pesquisas das áreas de Conforto Ambiental, abreviando o tempo
empenhado no estudo preliminar de um projeto. É possível projetar e testar sistemas de iluminação, avaliar o
comportamento climático da edificação, projetar edificações para que obtenham um melhor aproveitamento
da insolação e ventilação e também avaliar o nível de radiação em ambientes. Este artigo tem como objetivo
apresentar o estudo e a comparação de softwares que demonstrem a utilização de estratégias bioclimáticas a
fim de determinar uma efetiva aplicação no ensino das disciplinas de Conforto Ambiental no curso de
Arquitetura e Urbanismo. Assim, foram definidos como critérios para avaliação de softwares: acesso,
utilização, compreensão, velocidade, confiabilidade, desempenho, interface, resolução e viabilidade. Com
esses critérios foi possível estabelecer uma metodologia de classificação dos softwares, para que se pudesse
avaliar a maneira como poderiam ser utilizados, seus pontos positivos e negativos e suas características. Com
base neste estudo, foram feitas comparações e análises de softwares que podem ser utilizados como plug-ins
do programa Rhinoceros: Grasshopper, Honeybee, Ladybug e DIVA. Diagramas de análise solar serão
programados em cada software e variáveis serão visualizadas. A análise é realizada individualmente para
cada programa e posteriormente comparada em uma tabela, contendo características consideradas adequadas
para análises climáticas, como: temperatura, umidade, insolação, ventilação, iluminação, radiação. Essa será
uma maneira de aplicação dos exercícios em sala de aula, de modo que os alunos identifiquem como realizar
atividades, projetos e aplicações de estratégias bioclimáticas com o auxílio de ferramentas computacionais.
Este artigo pretende divulgar um modelo operacional para a integração entre ensino e softwares para auxílio
no projeto bioclimático, introduzindo os softwares juntamente com o entendimento teórico dos alunos,
mostrando como solucionar os problemas bioclimáticos com simulações computacionais.
Palavras-chave: estratégias; ferramentas digitais; métodos de simulação.

ABSTRACT

The undergraduate level, the utilization of teaching experiments and practical activities tend to make
classes become more intense and to facilitate the understanding of the contents. When concepts are
consolidated and the content is assimilated, it is useful to use tools that streamline the design process and
can, when used properly, make classes more dynamic. Design software that simulate situations are widely
used in research in the areas of Environmental Comfort, shortening the time engaged in preliminary study of
a project. It is possible to design and test lighting systems, evaluate the climatic behavior of the building,
project buildings to obtain a better utilization of sunlight and ventilation and also assess the level of radiation
environments. This article aims to present the study and comparison between software to demonstrate the
use of bioclimatic strategies in order to determine an effective application in the instruction of the discipline
of Environmental Comfort in the course of Architecture and Urbanism. Therefore, were defined as
criteria for software evaluation: access, use, understanding, speed, reliability, performance,
interface,resolution and viability. With these criteria was possible to establish a classification of software
methodology, in order that it could assess how it should be used, its strengths and weaknesses and its

characteristics. Based on this study, was made comparisons and analysis between software, which can be
used as plug-ins of Rhinoceros program: Grasshopper, Honeybee, Ladybug and DIVA. Solar analysis
diagrams will be scheduled in each software and variables will be displayed. The analysis is performed
individually for each program and then compared in a table containing features considered adequate for
climate analysis, such as: temperature, humidity, insolation, ventilation, lighting and radiation. It will be a
way of implementation of exercises in the classroom, in order that students identify how to perform
activities, projects and applications of bioclimatic strategies with the aid of computational tools. This article
intends to release an operating model for the integration between education and software to aid in bioclimatic
design, introducing the software along with the theoretical understanding of the students, showing how to
solve the bioclimatic problems with computer simulations.
Keywords: strategies; digital tools; simulation methods.

1. INTRODUÇÃO
A disciplina de Conforto Ambiental pertence a ementa do curso de Arquitetura e Urbanismo e estuda o
comportamento do clima das edificações que se relacionam com o conceito de arquitetura bioclimática.
Considera-se que os edifícios são como um envelope protetor em torno do espaço habitado, e os elementos
climáticos de seu exterior e interior são colocados em teste a partir das opções de projeto definidas pelo
arquiteto (WATSON & LABS, 1983). Além das edificações, há a abordagem do urbanismo bioclimático,
que contribui para o entendimento das consequências da urbanização para o conforto humano, delimitando
diretrizes para a melhor forma de atuação do projetista (OLGYAY, 1998).
Para que os alunos possam compreender o comportamento de cada variável climática, os conceitos
são apresentados em aulas teóricas seguidas de exercícios de fixação, como por exemplo, a identificação da
melhor insolação em uma determinada fachada. A informação imediata que se pode extrair das cartas solares
é relativa ao horário de insolação sobre superfícies horizontais e verticais, de acordo com a orientação
determinada. Cada local possui uma carta solar característica, variando de acordo com o ângulo de incidência
do sol (SNYDER & CATANESE, 1984). Posicionada a edificação de acordo com suas coordenadas, as datas
de equinócio e solstício são identificadas e seus respectivos horários de melhor e pior insolação visualizados.
Assim observam-se as possíveis intervenções em uma fachada, fazendo com que o arquiteto possibilite que a
edificação tenha melhor condição de uso, protegendo-a das condições climáticas desfavoráveis e adequandoas as características físicas e climáticas do lugar onde se pretende viver (VIANNA & GONÇALVEZ, 2007).
Durante a concepção do projeto, o arquiteto deve dedicar especial atenção ao clima e ao contexto
onde a edificação será inserida, buscando atender aos requisitos necessários para a obtenção de conforto.
Para ROUDSARI & PAK (2013), é fundamental que o projeto arquitetônico cumpra as metas estabelecidas
em suas decisões de projeto. Essas decisões, por sua vez, necessitam de ensaios, estudos e simulações, que
podem ocorrer com a utilização de softwares especializados em análises bioclimáticas.
A maior dificuldade dos exercícios está em analisar a arquitetura atual e possivelmente futura, que
usa como base os softwares paramétricos, reproduzindo formas orgânicas e assimétricas, difíceis de serem
realizadas em desenhos à mão ou em programas já conhecidos, como o AutoCAD (autodesk.com). Além
disso, as análises climáticas de formas ameboides são imprecisas através de desenhos técnicos realizados a
mão. Para os métodos de projeto computadorizados, novos programas foram criados para auxílio nas
decisões projetuais, e alguns deles foram selecionados para estudo nesse trabalho, reproduzindo os exercícios
feitos em aula na tela do computador e adaptando os conceitos tradicionais de conforto ambiental para a
arquitetura.
Durante a graduação, é comum que os alunos utilizem as ferramentas digitais para auxiliar em suas
atividades acadêmicas. No entanto, essa experiência ocorre, em muitos casos, sem uma metodologia
definida. Considerando a grande quantidade de programas desenvolvidos e disponíveis na área de Conforto
Ambiental, é interessante que se possa mapeá-los e utilizá-los em sala de aula, como mais uma opção de
ensino. Este mapeamento permitirá que sejam selecionados os softwares mais adequados ao ensino da
disciplina nos semestres iniciais do curso de graduação, ponto chave para a inserção dos conceitos do projeto
bioclimático.
Os softwares escolhidos neste trabalho tiveram como diretriz a modelagem paramétrica, tipo de
representação gráfica que está se desenvolvendo e se tornará fundamental para a consolidação da arquitetura
de formas orgânicas e assimétricas. Os programas foram selecionados e estudados de acordo com algumas
análises climáticas que são ensinadas na disciplina de Conforto Ambiental do início do curso. O estudo aqui
realizado tem o intuito de complementar as atividades feitas em sala de aula, reproduzindo as simulações
manuais nas simulações computacionais.
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Um dos programas mais utilizados para a modelagem paramétrica é o software Rhinoceros
(rhino3d.com), que ganhou espaço entre os arquitetos nos últimos anos. É um programa acessível
gratuitamente em versão estudantil e está disponível com versões para Windows e Mac OS. Sua principal
vantagem é a visualização de modelagens 2D e 3D na mesma área de trabalho, possibilitando ao usuários
diferentes visões do objeto construído. Além disso, permite trabalhar com outros plug-ins desenvolvidos para
aumentar o desempenho de criação dos modelos.
Outro plug-in que ganhou reconhecimento pelos estudantes foi o Grasshopper (grasshopper3d.com),
programa de modelagem algorítmica que permite ao arquiteto programar formas adicionando e conectando
comandos uns aos outros, diminuindo o receio dos desenhistas em desenharem sem visualizar a forma na tela
do computador. Tem como característica principal os comandos em forma de “pilhas” ou “baterias”, que se
conectam por cabos de acordo com a necessidade do autor, formando várias possibilidades diferentes de uso
em apenas um único comando. Esse software existe apenas para Windows e pode ser adquirido
gratuitamente.
Auxiliando os dois softwares citados, encontram-se os plug-ins específicos para análises ambientais,
como Ladybug (grasshopper3d.com), Honeybee (grasshopper3d.com) e DIVAforRhino (diva4rhino.com),
todos os plug-ins existem até o momento apenas em versões para Windows, e podem ser adquiridos
gratuitamente. Esses cinco softwares foram selecionados para estudo e simulações neste trabalho.

2. OBJETIVO

O objetivo desta pesquisa é apresentar o estudo e a comparação de softwares que demonstrem a utilização de
estratégias bioclimáticas a fim de determinar uma efetiva aplicação no ensino das disciplinas de Conforto
Ambiental no início do curso de Arquitetura e Urbanismo.

3. MÉTODO
Para o estudo e comparação dos softwares que demonstrem a utilização de estratégias bioclimáticas, esta
pesquisa foi desenvolvida em três etapas:
1. Seleção de softwares atuais voltados à analises climáticas para estudo. Nesta etapa, serão
pesquisados diversos softwares disponíveis gratuitamente para acesso e selecionados entre eles os
programas que se destaquem como mais atuais e completos em análises bioclimáticas;
2. Reconhecimento das funções oferecidas pelos softwares escolhidos. Identificando a interface de
cada programa, seus principais comandos e pesquisando tutoriais que ensinem a realizar os
estudos climáticos de forma compreensível;
3. Comparação de funções dos softwares analisados para uso em sala de aula. Depois do
reconhecimento das principais funções de cada programa, uma tabela será construída com
características consideradas adequadas para os softwares, como: funcionalidade, confiabilidade,
usabilidade, eficiência, manutenção e portabilidade. Além da comparação das funções de cada
software, também serão comparadas características relacionadas à seu acesso, como: acesso,
utilização, compreensão, velocidade, confiabilidade, desempenho, interface, resolução e
viabilidade.

3.1. Softwares voltados a análises climáticas

Durante o processo de desenvolvimento de um projeto de arquitetura, os desenhos são modificados e
revisados para acompanhar as decisões tomadas pelos arquitetos. Ao se projetarem formas mais complexas,
essas revisões são mais lentas. Com a modelagem paramétrica, por meio de uma estrutura principal em
determinado programa gráfico, parâmetros são definidos pelo autor do desenho. Assim, por exemplo, quando
se resolve modificar uma medida do desenho, todos os outros componentes relacionas à essa medida se
adaptam automaticamente.
A parametrização torna-se uma poderosa ferramenta digital para explorar diferentes configurações
geométricas em projetos de arquitetura (FLORIO, 2009), provando-se cada vez mais eficaz no processo de
projeto, facilitado a manipulação das formas pelo usuário, que cria edifícios cada vez mais complexos e
exclusivos, gerando em seu desenho um grande número de componentes relacionados à parâmetros. A
modelagem paramétrica foi determinada como diretriz de escolha dos softwares escolhidos para análise
climática, por ser uso futuro na representação gráfica de projeto arquitetônicos em computadores.
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3.1.1. Rhinoceros 5.0
Foi o software escolhido como agente principal do trabalho, pois todos os outros programas e plug-ins
funcionam internamente a ele, utilizando-o como forma de visualização das análises programadas. É um dos
programas mais utilizados para a confecção de modelos paramétricos, que opera com recursos NURBS (Non
Uniform Rational Beta Splines), curvas determinadas pelo autor do desenho, sem proporção ou simetria,
possibilitando a criação de qualquer forma 2D ou 3D.
Não muito popular no Brasil, surgiu nos anos 1990 nos EUA como um comando do AutoCAD, e
com sua grande repercussão se desenvolveu como um software principal, que permite a execução de
desenhos em 2D e, por meios de configurações, se transformam em visualizações 3D. A visualização
permitiu aos arquitetos explorar formas tridimensionais complexas e desenvolvê-las de uma maneira que eles
não podiam fazer facilmente pelo método manual (LAWSON, 1999).
Sua interface, ou área de trabalho é muito parecida com a do AutoCAD e os comandos básicos são
os mesmos nos dois softwares, como line, explode e offset. O que diferencia o Rhinoceros do AutoCAD é a
facilidade de visualizações de topo, perspectiva, frente e lateral da forma de uma única vez, e a possibilidade
de trabalhar com plug-ins ao mesmo tempo e na mesma tela.

3.1.2. Grasshopper
Um dos plug-ins mais conhecidos para se trabalhar no Rhinoceros é o Grasshopper, programa que utiliza a
modelagem paramétrica através de programação algorítmica, determinando as formas matemáticas
representadas por desenhos de “pilhas” ou “baterias”, que se conectam e montam as formas vistas na
interface do Rhinoceros. Esse plug-in também foi escolhido para análise nesse trabalho.
O crescente interesse dos estudantes de arquitetura por formas de grande complexidade, tem gerado
novas tecnologias digitais que executam geometrias não-euclidianas. O software Grasshopper é o mais
conhecido nessa área (grasshopper3d.com). Sua vantagem é a parametrização de qualquer forma, ou seja, a
possibilidade de controle de medidas que variam conforme a pré-determinação das conexões de pilhas e
baterias. Criado em 2008, esse plug-in ajuda os profissionais e estudantes a trabalhar com comandos que tem
embutidos a eles a programação algorítmica que antes tinha sua visualização em outros softwares na forma
de texto, considerada confusa pelos arquitetos. É por meio desse software que o avanço das formas se
consolida, pois a operação de pontos e linhas que formam as figuras se tornam possíveis e incentivam a
construção de formas de grande complexidade.
Para complementar o software Grasshopper, vários novos plug-ins foram criados e disponibilizados
para auxiliar o trabalho em áreas específicas. Esses podem ser adicionados à interface do Grasshopper,
aumentando a quantidade de comandos e diversos tipos de construção de formas. Os escolhidos para estudo
neste trabalho foram os plug-ins que se concentram em análises bioclimáticas, complementando as formas
com gráficos de temperatura, insolação e ventilação. Esses programas são: Ladybug, Honeybee,
DIVAforRhino, Radiance, Daysim e EnergyPlus. Todos podem ser adquiridos de forma gratuita.
3.1.3. Ladybug, Honeybee, Radiance, Daysim e EnergyPlus
Ladybug é um plug-in livre para o Grasshopper, e está relacionado com análises bioclimáticas. Permite que
o arquiteto explore a relação direta entre dados ambientais referenciados por uma carta climática de local
específico e a geração da forma, através de dados gráficos 2D ou 3D que são visualizados no Rhinoceros,
apoiando as tomadas de decisões durante as primeiras etapas de projeto. Estão disponíveis em sua interface
análises de radiação, insolação, orientação dos ventos, além de estudos energéticos e de iluminação natural
usando os plug-ins EnergyPlus, Daysim e Radiance.
Honeybee também é um plug-in livre para o Grasshopper e se relaciona com análises bioclimáticas.
Enquanto o Ladybug trabalha sozinho, o Honeybee precisa de sua ajuda para inserir dados climáticos e
comandos de datas e horários. Também dispõem de análises de radiação, insolação, orientação dos ventos e
estudos energéticos usando os plug-ins EnergyPlus, Daysim e Radiance.

3.1.4 DIVAforRhino
DIVAforRhino é um plug-in para o software Rhinoceros que analisa estudos energéticos e iluminação natural
das edificações. Foi inicialmente desenvolvido na Escola de Graduação em Design na Universidade de
Harvard e é distribuído pela Solemma LLC (Diva4rhino.com). O programa permite que o usuário realize
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avaliações de edifícios individuais e também de áreas urbanas. Além de funcionar no Rhinoceros, também é
possível instalar seu plug-in no Grasshopper.

3.2 Funções oferecidas pelos softwares escolhidos
3.2.1. Rhinoceros
A interface do software Rhinoceros se divide em
quatro vistas diferentes: topo, frontal, lateral e
perspectiva. Isto possibilita a visualização
completa do objeto. Acima de suas vistas
encontra-se a barra de comandos, onde se digita
o comando desejado e se verifica a ordem de
atividades realizadas. À esquerda da tela, está a
barra de tarefas, onde os principais comandos se
localizam. À direita, estão as propriedades do
Figura 1. Interface Rhinoceros.
desenho, local onde se verificam as camadas do
Fonte:
Imagem registrada pelo autor.
desenho, o tipo de visualização desejados, eixos
e medidas. Abaixo da tela, é possível identificar as páginas de desenhos, as coordenadas do plano, a unidade
de medida que se trabalha e mais comandos de desenho (Figura 1). Todas essas funções podem ser
configuradas e modificadas de acordo com a necessidade do autor. Neste trabalho o Rhinoceros teve a
função de visualização de gráficos e construção da forma, servindo de base para os outros softwares
analisados.

3.2.2. Grasshopper
O Grasshopper é um plug-in que está inserido
dentro do software Rhinoceros. Para obter
acesso ao programa é necessário que o
Rhinoceros esteja instalado no computador.
Assim, quando se dá início a esse software,
basta apenas digitar o comando “Grasshopper”
e o plug-in se inicia. É possível trabalhar com
esse plug-in ao mesmo tempo em que se
trabalha com o Rhinoceros, ou seja, no
Grasshopper é feita a programação da forma
por meio dos comandos e ligações das pilhas de
sua interface e o desenho da forma ou do
gráfico aparece no Rhinoceros.
A interface do Grasshopper tem uma
tela principal onde a programação desejada é
realizada. A barra de tarefas se encontra acima
da tela principal de desenho e todos os
comandos se organizam em abas de acordo com
suas próprias funções (Figura 2). Quando um
novo plug-in é adicionado ao Grasshopper,
uma nova aba é criada no lado direito de todas
as outras abas e os comandos são dispostos da
mesma maneira. Assim, quando novas
ferramentas são adicionadas, a ordem do plugin continua.

Figura 2. Interface Grasshopper.
Fonte: Imagem registrada pelo autor.

Figura 3. Interface Ladybug.
Fonte: Imagem registrada pelo autor.

3.2.3. Ladybug
Ladybug é um plug-in que funciona no
Grasshopper. Sua interface é semelhante à
apresentada pelo Grasshopper: tem sua tela
principal de desenho e sua barra de tarefas
acima da tela principal. Seus comandos também
são separados por tipo, mas apenas em uma aba

Figura 4. Análise de temperatura anual – Ladybug.
Fonte: Imagem registrada pelo autor.
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(Figura 3). As análises no Ladybug se iniciaram
importando o arquivo climático em .EPW
(Energy Plus Weather Data) da cidade desejada,
Florianópolis-SC. Essa cidade foi escolhida, por
ter o arquivo climático semelhante ao de
Balneário Camboriú, que é a cidade onde se
localiza a Universidade do Vale do Itajaí –
UNIVALI, onde a maior parte da pesquisa foi
realizada pelos autores.
Depois do arquivo ser referenciado, fezse a análise de temperatura anual e média da
cidade escolhida (Figura 4). Após o gráfico de
temperatura, novos dados foram inseridos aos
comandos trabalhados no Grasshopper e foi
possível a comparação entre dados de
temperatura, umidade relativa e velocidade do
vento na cidade (Figura 5).
Realizando os gráficos acima,
foi
possível perceber que apenas conectando e
desconectando comandos, vários dados são
adicionados e o que já foi avaliado não se
modifica. A próxima análise realizada foi a da
carta solar e a temperatura do dia de acordo
com as posições do sol durante o ano em todos
as datas e horários. Todos os comandos
existentes das análises anteriores não precisaram
ser desconectados, apenas desligados e um
comando de carta solar foi adicionado à área de
trabalho. Quando configurado, gerou um gráfico
de carta solar no Rhinoceros mostrando a
temperatura diária na cidade de Florianópolis.
Com mais algumas configurações, foi possível
comparar a temperatura e a umidade de acordo
com a posição do sol diariamente (Figura 6).
Além das análises de temperatura e
insolação, também foram avaliados os gráficos
de direção dos ventos na cidade. Primeiro se
usou o comando geral de direção de ventos do
plug-in e depois o autor escolheu um intervalo
de datas para gerar o gráfico. Após a realização
desse gráfico, se juntou à informação dos ventos,
a variação de temperatura no mesmo intervalo
de dias definido anteriormente, e dois gráficos
foram gerados para comparação (Figura 7).

Figura 5. Comparação entre dados – Ladybug.
Fonte: Imagem registrada pelo autor.

Figura 6. Comparação entre temperatura e umidade anual.
Fonte: Imagem registrada pelo autor.

Figura 7. Comparação de direção de ventos e variação de
temperatura. Fonte: Imagem registrada pelo autor.

3.2.4. Honeybee

Honeybee, como o Ladybug, é um plug-in que
funciona dentro do Grasshopper. Sua interface é

Figura 8. Interface Honeybee.
Fonte: Imagem registrada pelo autor.

semelhante à do Grasshopper. Sua barra de tarefas está localizada na parte de cima da interface, com
comandos separados por tipo em apenas uma aba (Figura 8). Para a análise climática nesse plug-in, primeiro
se criou uma forma simples na área de trabalho do Rhinoceros, um cômodo com uma janela e depois, a
edificação ganhou orientação e sua abertura se voltou para oeste. Concluído o desenho da forma, foi iniciado
o trabalho no Grasshopper, referenciando o local com a ajuda do plug-in Ladybug e criando superfícies na
edificação para posterior análise (Figura 9). O plug-in Honeybee necessita de alguns outros plug-ins para
funcionar corretamente, são eles: Radiance, Daysim e EnergyPlus 8.0.1. Essa versão do EnergyPlus é
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defasada e não está mais disponível para download, pois sua versão foi atualizada e já funciona como
EnergyPlus 8.4.2. O problema encontrado estava na versão desse plug-in, pois Honeybee aceitava apenas a
versão antiga e por isso não foi possível realizar as análises energéticas nesse plug-in.

3.2.5. DIVAforRhino
DivaforRhino é um plug-in criado para o
software Rhinoceros e quando instalado nesse
programa, ganha uma barra de tarefas exclusiva.
Esse plug-in tem a função de analisar
climaticamente as formas criadas no plano de
desenho do Rhinoceros. Sua interface é menor do
que a tela total do computador, permitindo em
seu uso a contínua visualização da interface do
Rhinoceros. Se divide em quatro comandos
principais, como uma hierarquia de funções do
plug-in. Dentro desses quatro comandos,

estão as análises realizadas pelo programa
(Figura 10).

Figura 9. Análise de Insolação no DIVAforRhino. Fonte: Imagem
registrada pelo autor.

Antes das análises nesse plug-in, foi
necessário criar uma forma simples na área de
trabalho do Rhinoceros. Criou-se um cômodo,
com uma janela para incidência de iluminação
natural. Depois desse exercício realizado, a
análise do plug-in DIVA foi iniciada. É preciso
localizar a edificação para que as análises possam
ser concluídas e o arquivo climático .EPW da
cidade de Florianópolis-SC foi inserido.
Após a localização, foi necessário definir
os materiais de cada superfície para posterior
Figura 10. Análise do DIVAforRhino. Radiação Interna. Fonte:
análise energética. É importante que se dê
Imagem registrada pelo autor.
relevância à porcentagem de refletância de cada
material. As paredes foram determinadas como
fachadas externas, a janela como vidro
transparente e o piso como um piso genérico.
Depois dos materiais definidos, foi possível
determinar a análise de radiação na edificação
(Figura 11).
Outra análise realizada com o plug-in
DIVA foi a iluminação natural presente no
cômodo desenhado. Foi utilizada a mesma
localização e adicionados “nós” à figura do
Figura 11. Análise de iluminação natural em um cômodo.
cômodo, que são os pontos onde a luz será
Fonte: Imagem registrada pelo autor.
medida. Por último é escolhida a gama de cores
desejada na imagem e realizada a análise (Figura 11).
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4. RESULTADOS
Na pesquisa realizada nesse artigo, os resultados encontrados dizem respeito à comparação dos softwares em
análise. Foram levados em consideração alguns critérios e assim foi possível perceber as vantagens e
desvantagens de cada programa.

4.1. Fluxo de trabalho construído no desenvolvimento do elemento de fachada
Após os testes e análises realizados em cada software estudado, criou-se uma tabela de comparação (SOUZA
& FREITAS, 2013), que levou em consideração as características de acesso aos softwares e também a
características relacionadas ao desempenho de cada um dos softwares. Os atributos são:
- Acesso: facilidade de procura e download dos softwares;
- Utilização: Se as dúvidas são supridas apenas por visualizações de tutoriais e manuais básicos, ou
se é preciso investir em workshops ou cursos específicos;
- Compreensão: facilidade de entendimento dos resultados gerados pelo programa;
- Velocidade: tempo que o programa demora para gerar os resultados de análise;
- Confiabilidade: Grau de aproximação dos resultados à realidade;
- Desempenho: Se o rendimento do programa é contínuo ou apresenta falhas;
- Interface: Se é de fácil compreensão e se existe compartilhamento de informações com demais
softwares relacionados;
- Resolução: Nível de nitidez e qualidade gerada;
- Viabilidade: Capacidade de acessar o equipamento que gere os dados
pretendidos;
As análises climáticas consideradas em que cada software são:
- Temperatura: Permite-se identificar a temperatura mínima, média e máxima anual da carta
Climática;
- Umidade: Identifica-se a umidade relativa diária da cidade em análise;
- Insolação: Encontra-se a localização do sol em todos os horários e dias do ano nos softwares;
- Ventilação: O programa mostra a direção e velocidade dos ventos durante um ano;
- Iluminação: O software demonstra a iluminação natural presente em um ambiente;
- Radiação: Exibe-se através de gráficos de cores a radiação presente na edificação.
Os resultados obtidos pela comparação das características citadas acima formaram a seguinte tabela:
Tabela 1 – Comparação das Características dos Softwares
Softwares
Características

Rhinoceros

Grasshopper

Ladybug

Honeybee

DIVAforRhino

Análises Climáticas

Rhinoceros

Grasshopper

Ladybug

Honeybee

DIVAforRhino

Temperatura

x

x

✓

✓

✓

Umidade

x

x

✓

✓

x

Insolação

x

x

✓

x

✓

Ventilação

x

x

✓

x

x

Iluminação

x

x

x

x

✓

Radiação

x

x

x

x

✓

Acesso
Utilização
Compreensão
Velocidade
Confiabilidade
Desempenho
Interface
Resolução
Viabilidade
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Legenda:

Excelente

Bom

Deixou a desejar

✓

Sim

x

Não

As comparações realizadas na pesquisa acima, mostram um resultado positivo em relação aos
softwares estudados. Todos os programas escolhidos foram encontrados e o download foi realizado com
sucesso. A utilização dos programas em relação ao uso inicial foi suprida através de tutoriais encontrados em
sites especializados e em vídeos na internet.
A dificuldade encontrada foi na análise das funções dos plug-ins relacionados ao Grasshopper, pois
como sua modelagem é nova, inicialmente foi difícil compreender as etapas e hierarquia para montar um
desenho.
Os resultados encontrados nas atividades e posterior comparação por meio de uma tabela, tiveram
compreensão imediata pelos autores. Através da qualidade das imagens e também pela rapidez de
processamento, as análises dos softwares se tornaram possíveis. Além da qualidade, a precisão dos
resultados gráficos foi excelente, possibilitando o uso de dados anuais ou customização dos dados, como o
intervalo entre datas de análise da cidade de Florianópolis-SC. Foi possível organizar os dados e compará-los
para descobrir quais vantagens e desvantagens existiam em cada software.
Todos os softwares analisados precisam de um computador de bom desempenho, pois são programas
de configuração avançada e geram imagens de alta qualidade, necessitando de uma boa placa de vídeo. A
resolução de todas as imagens geradas pode ser configurada em baixa, média ou alta qualidade, deixando o
autor das atividades decidir qual a resolução da imagem que deseja.
As interfaces de todos os softwares escolhidos são de fácil compreensão e adaptação, pois são
organizadas e podem ser configuradas de acordo com as prioridades do autor. O que deixou a desejar nas
análises foi o plug-in Honeybee, que precisa de um software em versão desatualizada que não se encontra
mais disponível para acesso, dificultando a evolução dos exercícios realizados em sua área de trabalho.

5. CONCLUSÕES

A partir das comparações e resultados obtidos, é possível verificar que alguns softwares obtiveram destaque
e podem ser utilizados para complementação de exercícios nas aulas da disciplina de Conforto Ambiental.
Os softwares Rhinoceros e Grasshopper podem ser usados como base nas aulas, inicialmente ensinando os
alunos a se adaptarem às novas interfaces e novo estilo de modelagem paramétrica dos dois softwares,
procurando esclarecer a parametrização e seu desenvolvimento na área de arquitetura e depois os programas
em atividades, como a criação de um cômodo e uma abertura, para análises.
Depois de realizada a introdução às novas ferramentas, é possível desenvolver o conhecimento sobre
os plug-ins relacionados a análises climáticas, Ladybug e DIVAforRhino. Os dois plug-ins escolhidos tiveram
bom resultado nas comparações e estão disponíveis para acesso gratuito aos estudantes do curso. O plug-in
Ladybug pode ser utilizado para análises de temperatura, umidade, orientação dos ventos e análise solar de
um determinado local e o plug-in DIVAforRhino, pode ser usado para análises de refletância de materiais,
radiação solar e iluminação natural de edificações.
Para adaptação dos programas na disciplina, primeiramente realizam-se as atividades da disciplina
normalmente, com métodos manuais e, em seguida relaciona-se o mesmo método com os comandos
existentes nos plug-ins de análise climática Ladybug e DIVAforRhino e comparam-se os resultados,
descobrindo a precisão das análises climáticas computacionais.
Como possibilidade de continuação da pesquisa, pode-se desenvolver uma atividade que relacione
esses softwares com exercícios realizados em sala de aula, por alunos da disciplina de Conforto Ambiental
do curso de Arquitetura e Urbanismo.
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RESUMO

O objeto do presente artigo é investigar o desempenho e o conforto térmico de casa protótipo edificada na
Fazenda Modelo da UFMG, localizada no município de Pedro Leopoldo em Minas Gerais. Construída com
blocos de rejeito de mineração, no bojo das pesquisas em prol do aproveitamento dos resíduos e mitigação
dos seus impactos ambientais com vistas à geração de benefícios econômicos, ambientais e sociais. A
metodologia se desenvolve em duas abordagens: (1) análise de desempenho térmico utilizando a norma
15.575 (2013) e (2) a análise de conforto térmico utilizando a ISO 7726 (2005). As análises servem de
subsídios à realização ou não de adaptações de projeto e construtivas para o aprimoramento do conforto
térmico para os ocupantes da edificação. A casa protótipo apresentou um desempenho superior na situação
de verão de acordo com a NBR 15575 (2013) e condições de conforto dentro dos 90% de aceitabilidade de
acordo com o índice adaptativo ISO 7726. De forma geral, os ambientes da casa apresentaram uma
ventilação adequada e condições térmicas agradáveis, o que se deve tanto à orientação da edificação quanto
aos materiais empregados nas envoltórias. Entretanto, a cozinha e o quarto oeste-sul foram os ambientes que,
apesar de apresentarem conformidade com a norma, poderiam ser trabalhados para melhorar a ventilação
cruzada. Quanto à insolação, observa-se que a correta orientação da casa e a largura dos beirais do telhado
foram fundamentais à função de proteção.
Palavras-chave: conforto térmico, avaliação de desempenho, ventilação natural, habitação de interesse
social.

ABSTRACT

The objective of the present article is to investigate the performance and thermal comfort of a prototype
house built at Fazenda Modelo, UFMG, located in the municipality of Pedro Leopoldo in Minas Gerais. It
was built with mining waste blocks, in the bosom of research in favor of the use of waste and mitigation of
its environmental impacts in order to generate economic, environmental and social benefits. The
methodology is developed in two approaches: (1) thermal performance analysis using standard 15.575
(2013) and (2) thermal comfort analysis using ISO 7726 (2005). The analyzes serve as subsidies for the
realization or not of adaptations of design and constructive for the improvement of the thermal comfort for
buildings occupants. The prototype house presented a superior performance in the summer situation
according to NBR 15575 (2013) and comfort conditions within the 90% acceptability according to the ISO
7726 adaptive index. Overall, the environments of the house were ventilated Adequate and pleasant thermal
conditions, which is due to both the orientation of the building and the materials used in the wrappings.
However, the kitchen and the west-south room were environments that, although conforming to the standard,
could be worked to improve cross-ventilation. As to the insolation, it is observed that the correct orientation
of the house and the width of the roof eaves were fundamental to the protection function.
Keywords: thermal comfort, performance analysis, natural ventilation, social interest housing.
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1. INTRODUÇÃO
O rompimento de barragens de mineração no município de Mariana, Minas Gerais, ocorrido em novembro
de 2015 destruiu, dentre outros, o distrito de Bento Rodrigues, quando a lama percorreu 600 km entre os
estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Este foi considerado o maior desastre do gênero da história
mundial nos últimos 100 anos, devido ao volume de rejeitos despejados (de 50 a 60 milhões de metros
cúbicos) (EBC, 2016). As figuras 1 e 2 retratam cenas do ocorrido.

Figura 1 - Distrito de Bento Rodrigues
Foto: Corpo de Bombeiros de MG, 2015.

Figura 2 – Distrito de Bento Rodrigues
Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil.

Inegavelmente a dimensão do impacto impulsionou a reflexão sobre a necessidade de manipular os
rejeitos de mineração de forma mais consciente e responsável, buscando mitigar principalmente a geração, a
forma de disposição e por fim o seu aproveitamento. A mitigação dos rejeitos é ainda mais relevante tendo
em vista que, somente no Minas Gerais, há 317 barragens deste tipo (Estado de Minas, 2015).
No ensejo das pesquisas em prol do aproveitamento dos rejeitos de mineração, o Centro de Produção
Sustentável da UFMG, localizado na Fazenda Modelo (figura 3), abriga o Laboratório de Geotecnologias e
Geomateriais - LGG (figura 4) onde esses rejeitos estão sendo testados como matéria prima para a fabricação
de blocos de alvenaria para habitação de interesse social.

Figura 3 - Vista aérea da Fazenda Modelo
Foto: UFMG/Divulgação.

Figura 4 - LGG/Escola de Engenharia, no CPS
Foto: Eleonora S. Assis, nov/2016.

No processo da pesquisa um protótipo de habitação de interesse social foi edificado na Fazenda
Modelo a fim de testar a aplicabilidade dos blocos.

2. OBJETIVO
O objeto do presente artigo é investigar o conforto térmico deste protótipo, considerando que além de atender
aos requisitos de desempenho térmico, a habitação deve também apresentar condições de conforto térmico
aos seus usuários.
Esta verificação se dará por meio da sobreposição dos resultados das normas aplicáveis: Norma de
Desempenho de Edificações Habitacionais (NBR 15575/2013), e Ergonomia do ambiente térmico Instrumentos para medição de grandezas físicas (ISO 7726/2005). Além dessas, avaliações de simulações
computacionais de insolação e da ventilação do protótipo, permitirão a identificação dos aspectos
construtivos positivos e negativos da edificação.
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2.1 Apresentação do caso de estudo
A edificação estudada, a Casa Protótipo N◦2 (CP2), está localizada na Fazenda Modelo da UFMG, situada
no município de Pedro Leopoldo, no Estado de Minas Gerais. A fazenda está localizada em uma região de
clima tropical úmido. De acordo com a NBR 15220 - Norma de Desempenho Térmico de edificações (2005),
na zona bioclimática 2. Entre as recomendações da norma para esta zona, as paredes devem ser “leves” e a
cobertura “leve isolada”. Quanto à ventilação, a recomendação é de que as aberturas sejam “médias”. A
estratégia sugerida de condicionamento passivo é a “ventilação cruzada” para as condições de verão. Quanto
à insolação, a única recomendação é de que o sombreamento das aberturas permita a insolação durante o
inverno (ABNT, 2005, Parte 3, p.5).
A Fazenda Modelo foi criada pelo Governo Federal em 1920 como iniciativa de fomento à
agropecuária, mas foi gradativamente desativada e adaptada para outros usos (Escola de Veterinária da
UFMG, 2017). Hoje, ela foi transformada no Centro de Produção Sustentável, abrigando projetos de
pesquisa da universidade. O trabalho de pesquisa com o foco em sustentabilidade na área de mineração teve
início no Laboratório de Geotecnologias e Geomateriais (LGG) da UFMG. O LGG objetiva o
desenvolvimento de processos e materiais que permitam uma intervenção no meio ambiente, “no sentido de
eliminar totalmente estéreis, rejeitos, refugos e resíduos da mineração (...)” (ELO, 2017, p.-). Daí surgiu a
criação do bloco fabricado a partir de rejeitos e, na sequência sua aplicação na CP2, totalmente edificada
com esse novo material.
A edificação de 46 m² possui uma pequena varanda, uma sala, uma cozinha, dois quartos e um
banheiro (figura 5 e 6). O pé direito de 2,60 m é coberto por uma laje de concreto com preenchimento de
isopor, com 10 cm de espessura, e uma cobertura de telhas plásticas pré-fabricadas.

Figura 5 - Planta baixa Casa Protótipo
Fonte: “as built” dos autores, 2017.

Figura 6 - Casa Protótipo
Foto: Abdias M. Gomes, 2015.

O bloco produzido com rejeito de minério é processado em um forno de calcinação chamado Flex
(figura 7), de acordo com Evandro da Gama (PESQUISA FAPESP, 2016). A proposta dos blocos é a de
dispensar a argamassa de assentamento e a utilização de blocos especiais para amarração. Assim, os blocos
incorporam o espaçamento de 10 mm previsto para a argamassa. Portanto, suas dimensões são de
375x125x200 mm, e sua geometria facilita o corte dos blocos (PADOVANI, 2017).

Figura 7 – Bloco de rejeitos de minério
Fonte: PADOVANI, 2017.

988

3

3. METODOLOGIA
Tratando-se da avaliação de uma edificação o procedimento normativo desenvolveu-se em duas abordagens:
(1) análise de desempenho térmico utilizando a norma 15.575 (2013) e (2) a análise de conforto térmico
utilizando a ISO 7726 (2005). A norma recomenda as seguintes etapas: medição in loco das condições
climáticas locais que devem reproduzir o dia típico determinado pela norma (quadro 1). No presente caso, o
estudo foi feito para o dia típico de verão. Determinação do nível de desempenho estabelecido em superior
(quadro 2) conforme a NBR 15575 (2013). Além disso, foram avaliadas as condições de conforto térmico de
acordo com o índice adaptativo da ISO-7726 (2005) por meio de simulação computacional das condições de
insolação e ventilação.
Uma vez que a cidade de Pedro Leopoldo não consta nas tabelas da norma, a mesma recomenda
utilizar os dados da cidade mais próxima, que no caso é Belo Horizonte. Os valores de temperatura do ar
exterior para os dias típicos de verão estão contidos no quadro 1:

Fonte
Tabela A2 - NBR
15575 (2013)

Temperatura

Quadro 1 - Dados de dias típicos de verão de Belo Horizonte
Radiação solar
Amplitude diária
Temperatura de

Nebulosidade

máxima diária ºC

de temperatura ºC

bulbo úmido ºC

Wh/m2

décimos

32

10,3

21,7

4641

6

Verificada a compatibilidade do dia analisado com um dia típico de verão, pode-se identificar o nível
de desempenho da edificação, de acordo com a NBR-15575 (2013).
Quanto à determinação do nível de desempenho, observam-se os critérios contidos no quadro 2, que
determina os valores máximos e mínimos de temperatura para cada faixa de desempenho de acordo com as
condições de verão.
Quadro 2 - Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de verão
Critério
Nível de desempenho
Zonas 1 a 7
M (Mínimo)
Ti,max ≤ Te,max
I (Intermediário)
Ti,max ≤ (Te,max - 2° C)
S (Superior)
Ti,max ≤ (Te,max - 4° C)
Ti,max é o valor diário de temperatura do ar no interior da edificação, em graus Celsius.
Te,max é o valor máximo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus Celsius.
Fonte: NBR 15575, Anexo E.1 (ABNT, 2013)

3.1 Medições in loco e tratamento de dados
As medições foram feitas de acordo com os procedimentos do Anexo A do primeiro capítulo da NBR 15575
(2013). Foram utilizados aparelhos HOBO U12-012 (Figura8), da marca Onset, que registram os dados de
temperatura (ºC) e umidade relativa (%). Três aparelhos aferidos na Estação Meteorológica de Belo
Horizonte, foram instalados para o monitoramento, um na fachada externa a sul (figura 9), outro no quarto de
orientação oeste e outro na cozinha com orientação norte (figura 10), posicionados dentro de um abrigo
confeccionado de acordo com as recomendações de Barbosa et al (2008).

Figura 8 – Equipamento HOBO
Fonte: http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-013
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Figura 9 - Equipamento HOBO montagem na fachada sul
Foto: Eleonora S. Assis, nov 2016.

Figura 10 – Montagem do equipamento HOBO
Foto: Eleonora S. Assis, nov 2016.

As montagens foram instaladas no centro dos ambientes internos, com os sensores posicionados a 1,2
metros de altura do piso, em tripés. O sensor não deve encostar-se a qualquer objeto, pois desta forma é
captada unicamente a temperatura e a umidade do ar.
A medição (tabela 1) compreendeu o período entre os dias 31 de outubro a 07 de novembro de 2016.
Na figura 11, observa-se a variação da temperatura externa neste período. Foi determinada uma sequência de
três dias estáveis, entre os quais o terceiro é selecionado para análise, conforme estabelecido pela norma,
com o objetivo de identificar um dia típico de verão. Portanto, o dia analisado foi o dia 03/11/2016.

Figura 11 – Gráfico da variação da temperatura
Tabela 1: “Dia típico” de verão x dados medidos
Local
Tex (oC)
A (oC)
TBU (oC)
I (Wh/m2)
N (dec)
Belo Horizonte (norma)
32,0
10,3
21,7
4641,0
6
Belo Horizonte (estações)
31,3
10,6
19,7
6067,6
6
Casa-Protótipo#2
33,0
14,8
25,7
Legenda: Tex – temperatura máxima diária; A – amplitude diária de temperatura; TBU – temperatura do ar úmido; I – irradiação solar
total diária; N – nebulosidade.

3.2 Desempenho de acordo com o índice adaptativo
A avaliação de conforto térmico foi realizada através da observação da norma ISO-7726 (2005). Foi definida
a chamada temperatura operativa ou de neutralidade, que “é o estado fisico no qual todo calor gerado pelo
organismo, atraves do metabolismo, seja trocado em igual proporção com o ambiente ao redor, não havendo
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acúmulo de calor, nem perda excessiva do mesmo, mantendo a temperatura corporal constante”
(LAMBERTS, 201 -). Elaborada por De Dear e Bragger (1997), a fórmula da temperatura de neutralidade foi
desenvolvida através de diversas respostas térmicas de voluntários a determinados ambientes interiores. Essa
temperatura pode ser calculada através da equação 1:
Onde: Tn é de neutralidade
Tm é a temperatura média

Tn = (0,310 * Tm) + 17,8ºC

Equação 1

Após calcular a temperatura de neutralidade, esta foi sobreposta aos dados das temperaturas medidas
do exterior, do quarto e da cozinha em um gráfico em Excel. A partir da linha de temperatura de
neutralidade, o índice adaptativo estabelece duas faixas de variação de temperatura, uma de 80% de
aceitabilidade (oscilação de ±2,5ºC) e outra de 90% de aceitabilidade (oscilação de ±2,0ºC). As porcentagens
de aceitabilidade representam a quantidade de tempo diária em que a temperatura ambiente é agradável à
maioria de uma população. Portanto, é recomendável que a variação de temperatura da edificação esteja, no
mínimo, dentro da faixa de 80% de aceitabilidade.
3.3 Simulação das condições de insolação
Para simular as condições de insolação, a edificação foi modelada no programa “Sketch up”. Para tanto,
foram estabelecidas no programa as coordenadas geográficas do local (19.641596º S; 44.053863º W) e
observou-se a correta orientação ao norte da edificação de acordo com os parâmetros do programa. A
simulação do trajeto solar foi realizada para três horários distintos (9h, 12h, 15h), para o dia de solstício de
verão (22 de dezembro), solstício de inverno (21 de junho) e para os equinócios de primavera (23 de
setembro) e outono (21 de março). Os horários de 9, 12 e 15 horas foram assim definidos por abrangerem o
período do dia em que a edificação deve ser protegida da insolação, devido ao alto nível de radiação solar.
3.4 Simulações das condições de ventilação
As condições de ventilação foram simuladas computacionalmente após a observação da direção
predominante do vento.
3.4.1 Direção predominante do vento
A observação da direção predominante do vento foi realizada por Padovani (2017), por meio de registro em
10 pontos distintos do LGG. O levantamento foi feito nos períodos da manhã e da tarde em setembro de
2016. Foram utilizadas uma bússola e uma linha de algodão para determinar a direção em cada ponto; a linha
deve estar amarrada a bussola de forma que seja possível identificar a direção indicada. Em seguida, foi feita
a correção para o norte geográfico. Através do programa Surfer®, Padovani (2017) gerou as figuras 12 e 13
abaixo, que representam respectivamente a direção dos ventos de forma geral e a direção específica em cada
um dos pontos. Na figura 13, a CP2 está marcada em vermelho.

Figura 12 – Direção do vento em cada ponto
Fonte: Padovani, 2017

Figura 13 – Direção dos ventos
Fonte: Padovani, 2017
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Para a definição da direção predominante do vento, considerou-se a média em cada quadrante.
A velocidade do vento foi medida através de um anemômetro simples. A partir da velocidade
predominante, encontrada através de uma média simples, realizou-se a simulação de ventilação interior no
programa AIOLOS 1.1®.
3.4.2 Simulação computacional no AIOLOS 1.1®
A escolha do programa AIOLOS 1.1® justifica-se por ser um software freeware (gratuito) de
simples interface, que permite simular as mudanças direcionais do fluxo de ar e as vazões de acordo com o
posicionamento e o tamanho das aberturas da edificação. No entanto, a falta de atualização do programa
exige que este seja executado em um computador com sistema operacional Windows XP.
Primeiramente, foram inseridos no programa os dados da temperatura externa medidos no local no
dia 3/11/2016. As colunas da figura 14 correspondem respectivamente à: hora medida, temperatura externa
(°C), velocidade do vento (m/s), direção do vento (em graus) e radiação solar (W/m²). Os dados locais de
vento foram considerados constantes ao longo das 24 horas de simulação devido aos limites do levantamento
descrito no item 3.5.1. Já os dados horários de radiação solar foram extraídos da Estação Meteorológica da
Pampulha (INMET, 2016).
Figura 14 - Tela do programa AIOLOS 1.1® com os dados de entrada:
temperatura do ar, velocidade do vento, direção do vento e radiação total

Fonte: os autores, 2017.

Em seguida, foram inseridos os dados de volume (m³) e temperatura média (ºC) correspondente a
cada cômodo. O número de aberturas externas de cada cômodo (figura 15) é inserido na coluna External
openings. O valor do pé direito (2,6 m) é inserido em Reference height.

Figura 15 - Tela do programa AIOLOS 1.1® com os dados de entrada:
volume, temperatura média, quantidade de aberturas para o exterior e altura de referência.
Fonte: os autores, 2017.
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A figura 16 mostra a inserção dos dados correspondentes às aberturas externas de cada ambiente. Em
opening, está indicado o número de aberturas de cada cômodo. As colunas width, top e bottom correspondem
respectivamente à largura da abertura, ao ponto mais alto e ao mais baixo da abertura em relação ao piso.
Os coeficientes de pressão foram extraídos dos gráficos de Irminger e Nokkentued (FROTA,
SCHIFFER, 2001). Os valores positivos representam a entrada de ar, já os negativos a pressão de saída do ar
do ambiente. A coluna discharge coefficient apresenta o valor recomendado por Frota e Schiffer (2001) para
perda de carga na abertura de entrada. Em orientation, insere-se o azimute correspondente a fachada onde a
abertura se encontra. Na coluna schedule, insere-se o período em que as aberturas permanecerão abertas ou
fechadas. Já a coluna tilt refere-se ao ângulo do piso em relação à parede.
Figura 16 - Tela do programa AIOLOS 1.1® com os dados de entrada:
dimensões das aberturas, coeficientes de pressão, azimute, orientação, schedule e ângulo com o piso

Fonte: os autores, 2017.

No caso das aberturas internas, ou seja, das portas, o programa recomenda como coeficiente de perda
de carga (discharge coefficient), o valor de 0,90. Na coluna width deve ser inserida a largura de cada
abertura. Em top insere-se o ponto mais alto da abertura em relação ao piso, e em bottom o ponto mais baixo.
Os valores da coluna discharge coefficient (coeficientes de perda de carga) foram indicados pelo software
para aberturas internas.
Mediante estes dados inseridos o programa calculou a vazão de ar em volume por hora para cada
ambiente, sendo assim possível comparar com o padrão definido pela NBR 15575, equivalente a 5 m³/h.

4. RESULTADOS
4.1 Nível de desempenho de acordo com a NBR 15575
De acordo com as medições, a média da temperatura interna máxima (Ti,max.) foi igual a 25,2 ºC e a
média da temperatura interna mínima (Ti,min.) foi igual a 23,4 ºC no dia típico de verão. Portanto, a
edificação possui um nível de desempenho “Superior” para as condições de verão, uma vez que atende ao
critério Ti,max ≤ (Te,max – 4 ◦C), conforme o quadro 2.
4.2 Conforto térmico de acordo com a ISO 7726
Aplicando a equação 1 chega-se à temperatura média de 24,3 ºC para o dia analisado e portanto à
temperatura de neutralidade de 25,3ºC.
Tn = (0,310 * T média) + 17,8 ºC
Tn = 0,31*24,3 + 17,8 = 25,3 ºC

Equação 2

Em uma faixa de aceitabilidade de 80%, a variação foi de 21,8 ºC a 27,8 ºC. Em uma faixa de 90% a
variação aceitável é de 22,8 ºC a 26,8 ºC. A figura 17 apresenta os resultados dessa variação de temperatura.

993

8

Figura 17 - Gráfico da variação da temperatura na CP2
Fonte: os autores, 2017.

Observa-se que as temperaturas internas estão quase totalmente dentro da faixa dos 90% de
aceitabilidade, de acordo com o índice adaptativo adotado pela ISO 7726. A manutenção da temperatura
interna é provida principalmente pela orientação da edificação no terreno e pela cobertura, que impede a
transmissão do calor retido pelo telhado diretamente aos ambientes da casa.
4.3 Condições de insolação
Quanto aos aspectos positivos da insolação, observa-se que todas as aberturas da edificação, exceto a
janela da sala, localizada na fachada leste, oferecem proteção suficiente durante todos os dias do ano. Isso se
deve não somente à orientação da casa, mas também às projeções dos beirais do telhado, com uma projeção
de 90 cm, maior que as projeções definidas nas casas típicas dos programas de habitação de interesse social.
Além disso, na fachada norte, intervenção com a inserção de árvores ou alguma outra estratégia de
sombreamento poderá contribuir para a proteção ainda maior dos ambientes da insolação direta.
Por outro lado, a ausência do beiral na fachada voltada para o oeste reduz a proteção dessa fachada
quanto à insolação. O projeto apresenta como vantagem a não existência de janelas nessa fachada.
Entretanto, o calor recebido pela alvenaria pode comprometer o conforto térmico dos quartos.
A abertura de janela da sala localizada na fachada leste não bloqueia o sol na parte da manhã até 11
horas em todas as estações do ano. Entretanto, este não é um problema grave, uma vez que a radiação
durante esse período é desejável.

Figura 18 – Incidência da insolação nas fachadas no Solstício de Verão.
Fonte: os autores, 2017.
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4.4 Condições de ventilação
Através da simulação foi verificado que as vazões de ar de cada cômodo superam a referência
normativa da NBR 15575 (2013) de 5 renovações de ar por hora (vol./h), portanto, ‘Superior’, por isto,
conclui-se que a edificação atende aos requisitos mínimos de ventilação da norma. Considerando que a
edificação está localizada em uma região de clima tropical semiúmido, a ventilação cruzada é uma boa
estratégia para remover o calor e o vapor dos ambientes, amenizando a sensação térmica desagradável dos
dias mais quentes e úmidos.
5. CONCLUSÕES
A CP2 apresentou um desempenho superior na situação de verão de acordo com a NBR 15575 (2013) e
apresenta condições de conforto dentro dos 90% de aceitabilidade de acordo com o índice adaptativo ISO
7726. De forma geral, os ambientes da casa apresentaram uma ventilação adequada e condições térmicas
agradáveis, o que se deve tanto à orientação da edificação quanto aos materiais empregados nas envoltórias.
Entretanto, a cozinha e o quarto oeste-sul foram os ambientes que, apesar de apresentarem conformidade
com a norma, poderiam ser trabalhados para melhorar a ventilação cruzada. Quanto à insolação, observa-se
que a correta orientação da casa e a largura dos beirais do telhado foram fundamentais à função de proteção.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar o desempenho térmico de uma parede Trombe acumuladora através de um
modelo de simulação inserido em Bento Gonçalves, cidade da Serra Gaúcha. O desempenho térmico é
mensurado através da energia consumida para a climatização do ar. Sendo assim, quanto menor o consumo
de energia, melhor é o desempenho térmico. O método se divide em três etapas. A primeira etapa consiste na
definição do modelo de referência, sem a inserção da parede Trombe. Em seguida, na segunda etapa, são
definidos os dados de entrada dos modelos de simulação. Por fim, na terceira etapa, é realizada a definição
dos parâmetros a serem variados nos modelos com a parede Trombe. Como resultado, foi constatado que o
sistema de parede Trombe de armazenamento é uma alternativa adequada para o inverno da Serra Gaúcha.
Contudo, para evitar o sobreaquecimento no verão, estudos futuros sobre a adoção de aberturas, tanto no
vidro, quanto na parede de armazenamento são importantes. A substituição do vidro simples pelo vidro
duplo, e o uso da cortina nas noites de inverno, não representaram diferenças significativas no consumo de
energia. O uso do sombreamento, nas condições deste estudo, não contribuiu para a redução do consumo de
energia anual quando comparada com o módulo com a parede Trombe sem o sombreamento. Contudo,
quando apenas o período de resfriamento é considerado, o sombreamento mostrou-se capaz de minimizar os
ganhos térmicos.
Palavras-chave: parede Trombe, simulação computacional, desempenho térmico.

ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze the thermal performance from an accumulating Trombe wall through a
simulation model inserted in Bento Gonçalves, city from ‘Serra Gaúcha’ (region at the Northwest of Rio
Grande do Sul state, in Brazil). The thermal performance is measured through the energy consumption for
the air conditioning. Therefore, the lower the energy consumption, the better the thermal performance. The
method is divided in three steps. The first one consists in the data definition for the reference model
simulation. Then, in the second step, the input data from the simulation model are defined. Finally, in the
third step, it is realized the definition of the parameters to be varied in the models with the Trombe wall. As a
result, it was verified that the system of a Trombe wall for storage is an adequate alternative for the winter of
‘Serra Gaúcha’. However, to avoid the overheating during the summer, future studies about the adoption of
openings, both in the glass and in the wall, are important. The use of shading, in the conditions of this study,
did not contribute with the reduction of the annual energy consumption, when compared to the prototype
with the Trombe wall and without the shading device. However, when only the cooling period is considered,
the shading proved to be capable of minimizing the thermal loads.
Keywords: Trombe wall, computer simulation, thermal performance.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos muito tem se falado sobre a economia de energia em edificações. Sabe-se que uma grande
parcela da energia consumida em edificações residenciais vem do condicionamento artificial do ar (20% do
consumo por uso final em residências). Por essa razão, tem-se estudado alternativas passivas de aquecimento
e resfriamento do ar. Uma dessas alternativas é a parede Trombe, também conhecida como parede de
acumulação, que permite o ganho indireto de calor (LAMBERTS et al., 2014).
A parede Trombe é composta por uma camada de material de alta inércia térmica e um vidro,
posicionado em frente à primeira camada. O vidro tem a função de evitar a perda de calor por convecção e
por radiação para o exterior. As paredes Trombes devem ser voltadas para a orientação de maior insolação
solar (LAMBERTS et al., 2014). No caso do hemisfério Sul, esta orientação é a Norte.
Diversas são as configurações que uma parede Trombe pode assumir. Segundo Mendonça (2005), a
parede Trombe pode assumir as seguintes formas (Figura 1):
a) Parede acumuladora (Parede Trombe não ventilada), que consiste em uma parede de
armazenamento térmico, sem aberturas de termo circulação;
b) Parede dinâmica, onde é combinado um sistema de ventilação com o efeito estufa. As aberturas
são fechadas durante as noites de inverno ou em dias encobertos e sem ganhos térmicos;
c) Parede Trombe, onde as paredes acumuladoras funcionam através de um sistema que combina
efeitos da radiação e da convecção, com inserção de aberturas na parte inferior e superior;
d) Parede de água, onde a água é o elemento de armazenamento térmico.

Figura 1: Diferentes configurações da Parede Trombe (adaptação de MENDONÇA, 2005, páginas 13 a 16).

Outras configurações também podem ser encontradas tais como, parede em formato de zigue-zague,
uso de materiais de troca de fase para aumentar a eficiência, e parede Trombe fotovoltaica, onde são
colocados painéis fotovoltaicos em frente ao vidro (SAADATIAN et al., 2012)
Chen et al. (2006) analisaram o desempenho térmico de uma parede Trombe com a inserção de uma
cortina com baixa emissividade na cavidade interna durante o período noturno de inverno na cidade Dalian,
localizada na China (Figura 2). O autor chegou à conclusão de que o uso do sombreamento pode minimizar a
perda de calor no canal entre 20% a 40% durante as noites de inverno, além de aumentar a temperatura
superficial externa da Parede Trombe.

Figura 2 - Vista da face sul do protótipo com a parede Trombe (à direita) e do protótipo de referência (à esquerda) (CHIEN et al.,
2006, pág. 1963).
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As configurações de Saadatian et al. (2012), somadas com o estudo de Chen et al. (2006) demonstram
a grande variedade de configurações que uma parede Trombe pode assumir. Por essa razão é importante o
estudo da melhor alternativa para o clima em questão. No Brasil, por exemplo, estudos como os de Suzuki
(2012), Cavalcanti (2013) e Bianco (2016) demostram que o uso da Parede Trombe ventilada pode
incrementar o conforto térmico dos ambientes, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do país.
Neste trabalho, é estudada a parede Trombe acumuladora para o clima da Serra Gaúcha. A escolha da
parede Trombe acumuladora se deve às temperaturas mais baixas encontradas nesta região durante as
estações de outono e inverno. Sabe-se que para o verão seria necessária a inserção de algum sistema de
ventilação natural para a remoção do calor ganho pela parede. Contudo, a ventilação natural não foi
incorporada neste trabalho, já que o foco é a análise do desempenho apenas da parede acumuladora. Como
não foi inserida a ventilação natural, o desempenho térmico é mensurado através na energia consumida para
a climatização do ar.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é estudar o desempenho térmico de uma parede Trombe acumuladora através de um
modelo de simulação inserido em Bento Gonçalves, cidade da Serra Gaúcha. O desempenho térmico é
mensurado através na energia consumida para a climatização do ar. Sendo assim, quanto menor o consumo
de energia, melhor é o desempenho térmico.

3. MÉTODO
O método deste trabalho se divide em três etapas. A primeira etapa consiste na definição do modelo de
referência, sem a inserção da parede Trombe. Em seguida, na segunda etapa, são definidos os dados de
entrada dos modelos de simulação. Por fim, na terceira e última etapa, é realizada a definição dos parâmetros
a serem variados nos modelos com a parede Trombe.

3.1. Definição do modelo de referência
A cidade selecionada foi Bento Gonçalves. A escolha da cidade se deve à fácil disponibilidade tanto do
arquivo climático quanto dos dias de projeto (LABEEE, 2017), que são essenciais para a simulação. A fim
de verificar o desempenho térmico de uma parede Trombe foi modelado um ambiente de 5 m x 5 m x 2,9 m
com uma abertura voltada para o Sul da edificação. A parede Trombe, quando inserida nos modelos, estará
orientada para a fachada Norte. Na Figura 3 é mostrado o modelo de referência com vista para a fachada
Norte, enquanto que na Figura 4 apresenta-se o modelo com vista para a fachada Sul (b).

Figura 3 - Vista para a fachada Norte do modelo de
referência. A linha verde indica a direção do Norte.

Figura 4 – Vista para a fachada Sul do modelo de
referência. A janela sul possui vidros duplos.

3.1.1. Clima de Bento Gonçalves
Bento Gonçalves (latitude -29,27; longitude -51,52) localiza-se no Estado do Rio Grande do Sul a 121 km de
Porto Alegre (Figura 5). Segundo o Município de Bento Gonçalves (2017), o clima da cidade é o subtropical
de altitude. Os meses com temperaturas mais baixas são os meses de junho e julho, enquanto que os meses
com temperaturas mais elevadas são janeiro e fevereiro. A elevada altitude da cidade (640 m), contribui para
as baixas temperaturas do inverno. O gráfico apresentado na Figura 6 mostra a variação da temperatura
média ao longo de um ano.
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Bento Gonçalves

Figura 5 - Localização do município de Bento
Gonçalves (Google Maps).

Figura 6 – Variação da temperatura ao longo de um ano.

3.1.2. Software utilizado
O software selecionado para as simulações computacionais foi o EnergyPlus, disponibilizado pelo
Departamento de Energia dos Estados Unidos (ENERGYPLUS, 2017). A escolha deste software se deve à
sua confiabilidade. O software permite simular um edifício através da entrada de dados com relação a
geometria, materiais e diversos sistemas que o compõe, tais como ar-condicionado e iluminação. Dessa
forma, diversos parâmetros do modelo podem ser facilmente alterados.
Além disso, o algoritmo utilizado pelo EnergyPlus para modelar a convecção do ar dentro da zona de
uma parede Trombe foi validado, através de um trabalho experimental, por Elis (2003). Para utilizar tal
algoritmo, o mesmo deve ser inserido no grupo “Zone” dentro do software EnergyPlus ( Figura 7).

Figura 7 - Inserção do algoritmo para a parede Trombe.

3.2. Definição de um modelo computacional
Conforme definido no item 3.1, o modelo consiste em um ambiente de 5 m x 5 m x 2,90 m. As
paredes são de tijolo maciço (10 cm x 6 cm x 20 cm) assentados na maior dimensão, rebocadas em ambos os
lados e pintadas da cor branca. O piso é composto por uma laje de concreto de 10 cm assentada sobre uma
camada de solo de 40 cm. A cobertura consiste em uma laje de concreto e telhas de fibrocimento. A parede
Trombe é formada por uma camada dupla de tijolos de espessura de 20 cm, ligadas por 1 cm de argamassa.
Ambas as faces são rebocadas com 2 cm de argamassa. A face interna é pintada na cor branca e a face
externa na cor preta. O detalhamento dos materiais é mostrado na Tabela 1. Os dados de condutividade
térmica, densidade e calor específico foram obtidos em Morishita et al. (2011). A única exceção foram os
dados do solo, que foram estimados conforme dados do tijolo maciço. A Tabela 2 apresenta a composição de
cada uma das superfícies do modelo.
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Tabela 1– Características dos materiais utilizados na simulação computacional.
Condutividade térmica
Densidade
Calor específico
Material
[W/m.K]
[kg/m3]
[J/kg.K]
Tijolo cerâmico maciço
0,90
1600
920
Argamassa
1,15
2000
1000
Argamassa reboco
1,15
2000
1000
parede Trombe
Telha de fibrocimento
0,95
1900
840
Laje de concreto
1,75
2200
100
Contrapiso de concreto
1,75
2200
100
Solo
0,90
1600
920

Paredes

Absortância
Não definida
0,30
0,97
0,7
Não definida
Não definida
Não definida

Tabela 2 - Composição das superfícies da parede Trombe com a espessura de cada material.

Argamassa
2 mm
Tijolo cerâmico
maciço
200mm
Argamassa
2 mm

Parede
Trombe
Argamassa
2 mm

Tijolo cerâmico
maciço
200mm
Argamassa
1 mm
Tijolo cerâmico
maciço
200mm
Argamassa
reboco parede
Trombe
2 mm

Telhado

Forro

Piso

Telha de
fibrocimento
6 mm

Laje de
Concreto
10 mm

Contrapiso de
Concreto
10 mm
Solo
400 mm

Janela com
vidro simples
Vidro claro
3 mm

Janela com
vidro duplo
Vidro claro
3 mm
Ar
13 mm
Vidro claro
3 mm

O modelo de simulação é formado por três zonas térmicas. A Zona 1 corresponde ao ambiente
interno. A região correspondente à parede Trombe é formada por uma segunda zona (Figura 8). Nela foi
definida uma esquadria que possui uma área muito próxima à área da parede. Essa esquadria foi simulada
com vidro claro, simples e duplo. Por fim, a terceira zona do modelo corresponde ao telhado.

Zona 3
Zona 2
Zona 1

Figura 8 – Modelo de simulação elaborado no Google SketchUp.

Conforme mencionado anteriormente, o arquivo climático (com dados de 2008) e os dias de projeto
utilizados nas simulações foi obtido de LabEEE (2017). Entre os diversos dados presentes no arquivo
climático, encontram-se os dados de temperatura do solo. Tais dados referem-se à temperatura do solo à 50
cm, 2 m e 4 m abaixo da superfície. As temperaturas utilizadas neste trabalho referem-se às temperaturas à
50 cm da superfície do solo, conforme Tabela 3. A adoção das temperaturas do solo à 50 cm de profundidade
explica o porquê da adoção da espessura do solo de 40 cm, apresentada na Tabela 2 (a soma da espessura do
solo com espessura da laje, resulta em 50 cm).
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Tabela 3 - Temperaturas do solo adotadas.
Fonte: Arquivo climático de Bento Gonçalves disponível em LabEEE (2017)
Mês

Temperatura

Janeiro

17,59

Fevereiro

19,73

Março

21,06

Abril

21,49

Maio

20,79

Junho

19,07

Julho

16,90

Agosto

14,75

Setembro

13,27

Outubro

12,88

Novembro

13,65

Dezembro

15,34

As simulações foram realizadas para o ano inteiro, de forma a avaliar tanto o período de inverno e
outono quanto o período de verão e primavera. Como não está sendo considerada a ventilação natural, o
desempenho térmico é avaliado através do consumo de energia com a climatização artificial. Para tanto, foi
inserido um ar-condicionado do tipo split, que está ativado durante todo o período da simulação. Conforme a
recomendação de ABNT (2008), a temperatura operativa no interior da zona durante o verão deve ficar entre
22,5°C e 25,5°C para uma umidade relativa de 65%, e entre 23°C e 26°C para uma umidade relativa de 35%.
Já no inverno, a temperatura operativa deve ficar entre 21°C e 23,5°C para uma umidade relativa de 60%, e
entre 21,5° e 24°C para uma umidade relativa de 30%. Sendo assim, os setpoints do ar-condicionado foram
definidos entre 25,5°C (limite máximo da temperatura de verão) e 21°C (limite mínimo para a temperatura
de inverno).
Sabe-se que quando a temperatura exterior é muito baixa e a umidade é alta, ocorre formação de gelo
na unidade externa do split. Nesse momento a função auto-degelo é ativada e o aparelho não aquece o
ambiente durante um período de 8 a 10 minutos (GREE, 2017). Portanto, o uso de calefação seria mais
adequado para região da Serra Gaúcha. Neste trabalho, contudo, o uso do split foi adotado apenas para fins
de simplificação do modelo, já que ele permite o condicionamento do ar tanto nos períodos quentes quanto
nos períodos frios.

3.3. Definição dos parâmetros e dados de saída
Além da influência da parede Trombe no desempenho térmico do modelo, também é avaliada a influência do
uso de vidros duplos na esquadria da parede Trombe e o uso de sombreamento externo e interno.

3.3.1. Vidros duplos
O uso de vidros duplos possui a capacidade de incrementar o armazenamento do calor que os atravessa.
Sendo assim, além do vidro simples, também é simulado o uso de vidros duplos. Dessa forma, foi
estabelecido que o vidro duplo é composto por dois vidros claros e uma câmera de ar com espessura de 0,013
metros.

3.3.2. Sombreamento
Para definir a dimensão do sombreamento, foi utilizada a carta solar gerada através do software Analysis Bio
(Figura 9). Conforme visto na Figura 6, durante todo o ano ocorrem temperaturas médias abaixo de 20°C.
Para evitar as perdas excessivas de calor, o sombreamento foi definido apenas nos três meses de maiores
temperaturas (entre dezembro e fevereiro) e entre 10h e 14h. Testes com sombreamentos maiores do que este
definido demostraram que a eficácia é reduzida. O desenho do sombreamento é definido na Figura 10.
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Figura 9 – Carta solar gerada no software Analysis Bio com
máscara de sombra no período coberto pelo elemento de
sombreamento definido.

Figura 10 – Definição do elemento de sombreamento no
EnergyPlus.

3.3.3. Sombreamento interno
Conforme mencionado na introdução, Chen et al. (2006) verificaram que a inserção de uma cortina no
interior da câmera de ar durante as noites de inverno na China pode manter o calor no interior da câmera,
evitando as perdas. Sendo assim, foi estabelecido no modelo um sombreamento que é ativado apenas durante
as noites (entre 19h e 6h do dia seguinte) de outono e inverno. O sombreamento interno é inserido no
EnergyPlus por meio do objeto “WindowProperty: Shading Control”. O sombreamento inserido pode reduzir
os ganhos solares, reduzir as perdas de calor e controlar o ofuscamento (ENERGY PLUS, 2015). Como neste
trabalho o sombreamento interno só é ativado à noite, ele só exercerá a função de reduzir as perdas de calor.
O sombreamento inserido é uma cortina de tecido cujas propriedades térmicas, com exceção da
permeabilidade, foram obtidas em Wallauer (2003) (Tabela 4).
Tabela 4 - Propriedades térmicas da cortina.
Características
Valores
Transmitância solar
0,4
Refletância solar
0,5
Transmitância visível
0,4
Refletância visível
0,5
Emissividade hemisférica térmica
0,9
Transmitância normal térmica
0,0
Condutividade (W/mK)
0,1
Permeabilidade
0,0
Espessura (m)
0,002

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A seguir serão apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa. Para fins de simplificação dos dados
apresentados nos gráficos, o módulo sem parede Trombe é nomeado nas figuras por “SPT”, enquanto que os
módulos com a parede Trombe são chamados de “CPT”.

4.1. Aplicação da Parede Trombe
Os resultados comparativos do consumo energético dos módulos para resfriamento e aquecimento são
apresentados na Figura 11 e na Figura 12, respectivamente. Conforme o esperado, a inserção da parede
Trombe aumentou o consumo de energia para resfriamento, visto que nela não foi contemplada nenhuma
forma de ventilação natural para remoção do calor. No caso da energia para aquecimento, esta sofreu uma
redução de 28,2% para o caso do vidro duplo e 24,9% para o caso do vidro simples. Essa pequena redução
do consumo com o vidro duplo também pode ser observada na Figura 11. Quando é avaliado o ano todo, o
uso do sistema de parede Trombe com vidro duplo permitiu a redução de 18,5% de energia para o
condicionamento do ar, enquanto que o sistema com o vidro simples reduziu o consumo em 16,5%.
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Figura 11 – Energia consumida para resfriamento (kWh) x
tempo (meses). Comparação entre o modelo sem a parede
Trombe e dois modelos com a parede Trombe.

Figura 12 – Energia consumida para aquecimento (kWh) x tempo
(meses). Comparação entre o modelo sem a parede Trombe e dois
modelos com a parede Trombe.

4.2. Sombreamento externo
A Figura 13 mostra o resultado do consumo com o resfriamento do ar quando foi inserido o sombreamento,
assim como a Figura 14 mostra o resultado para o consumo para aquecimento dentro das mesmas condições.
Novamente há um aumento significativo do consumo com resfriamento. Em contrapartida, o consumo para
aquecimento sofreu uma redução de 21,9% no caso do vidro duplo e 19,3% no caso do vidro simples.
Observa-se na Figura 14 que o uso do vidro duplo não contribuiu significativamente para a redução do
consumo de energia, quando comparado com o resultado do modelo com o vidro simples. Quando é
considerado o ano todo, o uso do sistema com vidro duplo permitiu a redução de 15,7% de energia para o
condicionamento do ar, enquanto que o sistema com o vidro simples reduziu o consumo em 14,0%.

Figura 13 – Energia consumida para resfriamento (kWh) x
tempo (meses). Comparação entre o modelo sem a parede
Trombe e dois modelos com a parede Trombe e com o uso de
sombreamento externo.

Figura 14 – Energia consumida para resfriamento (kWh) x tempo
(meses). Comparação entre o modelo sem a parede Trombe e dois
modelos com a parede Trombe e com o uso de sombreamento
externo.

4.3. Sombreamento interno
Nesta última análise foi considerado o uso de uma cortina no período noturno durante as estações de outono
e inverno. Novamente, na Figura 15FIGURA 14, observa-se o aumento do consumo de energia para
resfriamento. Já na Figura 16, é possível perceber que o uso do sombreamento interno permitiu uma redução
do consumo de energia para aquecimento. No caso do vidro duplo a redução foi de 29,0% e no caso do vidro
simples a redução foi de 26,3%. Quando é considerado o ano todo, o uso do sistema com vidro duplo
permitiu a redução de 19,3% de energia para o condicionamento do ar, enquanto que o sistema com o vidro
simples reduziu o consumo em 17,6%.
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Figura 15 - Energia consumida para resfriamento (kWh) x
tempo (meses). Comparação entre o modelo sem a parede
Trombe e dois modelos com a parede Trombe e com o uso de
uma cortina interna durante a noite.

Figura 16 – Energia consumida para aquecimento (kWh) x tempo
(meses). Comparação entre o modelo sem a parede Trombe e dois
modelos com a parede Trombe e com o uso de uma cortina interna
durante a noite.

5. CONCLUSÕES
A partir das análises presentes nos itens anteriores, pode-se perceber que o sistema de parede Trombe de
armazenamento é uma alternativa adequada para o inverno da Serra Gaúcha. Contudo, para evitar o
sobreaquecimento no verão, e consequentemente, o aumento do gasto com energia para resfriamento, é
importante a adoção de aberturas, tanto no vidro (para permitir remover o ar da cavidade), quanto na parede
de armazenamento (para permitir a circulação do ar entre a cavidade e o ambiente interno). A substituição do
vidro simples pelo vidro duplo, e o uso da cortina nas noites de inverno e de outono, não representaram
diferenças significativas no consumo de energia.
O uso do sombreamento, nas condições deste estudo, não contribuiu para a redução do consumo de
energia anual quando comparada com o módulo com a parede Trombe sem o sombreamento. Contudo,
quando apenas o período de resfriamento é considerado, o sombreamento mostrou-se capaz de minimizar os
ganhos térmicos.
Como trabalhos futuros, será avaliado o desempenho térmico de paredes Trombes ventiladas. Dessa
forma será possível conhecer quais são as melhores configurações para a parede Trombe na Serra Gaúcha.
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RESUMO

A ventilação natural é uma das principais estratégias de projeto para obter o conforto térmico dos usuários,
especialmente em cidades de clima quente e úmido. A ventilação natural cruzada é recomenda para sete das
oito Zonas Bioclimáticas brasileiras. No país, as Habitações de Interesse Social – HIS se multiplicam
caracterizando-se por tipologias de plantas espelhadas e pelo uso de materiais baratos visando à redução de
custos e a rapidez na execução da obra. A tipologia de planta espelhada não considera a orientação das
unidades habitacionais em relação aos ventos dominantes. Isso coloca algumas unidades habitacionais em
regiões onde não há diferença de pressão do vento entre as aberturas de entrada de ar e aberturas de saída de
ar, o que impossibilita o fluxo de ar interno e resulta em desconforto térmico. Diante disto, o presente
trabalho teve como objetivo a análise das pressões externas em torno de um modelo de habitação de interesse
social multifamiliar, considerando três incidências de vento e duas velocidades do vento. Os resultados
mostram, de maneira geral, que a tipologia de planta “H”, espelhada, com quatro apartamentos por
pavimento, apresenta unidades habitacionais com poucas possibilidades de ventilação cruzada, nas diferentes
incidências e velocidades de vento estudadas. O uso do potencial da ventilação natural depende de soluções
projetuais relativamente simples como o posicionamento adequado das aberturas nas fachadas. A simulação
computacional para a análise das pressões externas do vento em torno de uma edificação pode ser útil no
ajuste da forma do edifício e do posicionamento das aberturas visando o melhor aproveitamento da
ventilação natural para o conforto térmico dos usuários.
Palavras-chave: desempenho térmico, ventilação natural, simulação computacional.

ABSTRACT

Natural ventilation is one of the main design strategies to achieve users thermal comfort, especially in hot
humid cities. Natural cross-ventilation is recommended for seven of eight Brazilian Bioclimatic Zones. In the
Brazil, Social Interest Housing - HIS multiply and characterizing themselves by typologies of mirrored
plants and for the use of cheap materials aiming to reduce costs and time in their construction. The typology
of mirrored plant does not consider the orientation of the housing units in relation to prevailing winds. This
puts some housing units in regions where there is no difference of wind pressure between the inlet and outlet
openings, which prevents the internal wind flow and results in thermal discomfort. Therefore, the present
work aims to analyzing the external pressures around a social housing model, considering three incidences of
wind and two wind speeds. The results show, in general, that the typology of plant "H", mirrored, with four
apartments per floor, presents few possibilities of cross ventilation, in the different incidences and wind
velocities studied. The use of the natural ventilation potential depends on relatively simple design solutions
as the openings suitable positioning in the facades. The computational simulation for the analysis of the
external wind pressures around a building can be useful in the adjustment of the building shape and openings
positioning in order to make the best use of natural ventilation providing thermal comfort for users.
Keywords: thermal performance, natural ventilation, computer simulation.

1007

1. INTRODUÇÃO
A Habitação de Interesse Social – HIS é uma tipologia de edificação destinada à população de baixa renda,
uma tentativa do Governo Brasileiro de solucionar a carência de habitação, facilitando o acesso à moradia. A
NBR 15220-3 (ABNT, 2005) apresenta o Zoneamento Bioclimático Brasileiro e propõe diretrizes
construtivas para HIS visando um desempenho térmico adequado dessas edificações. Como principal
estratégia bioclimática para a promoção do conforto térmico, a ventilação natural cruzada é recomendada
para sete das oito zonas bioclimáticas existentes no Brasil. Por ser uma estratégia de condicionamento
térmico passiva, que não consome energia elétrica, a ventilação natural contribui para a redução do
desperdício de energia elétrica, ao mesmo tempo em que promove o conforto térmico dos usuários.
Sabe-se ainda que a ventilação natural por ação do vento ocorre por diferenças de pressão entre as
aberturas de entrada e saída do vento nas edificações. Quanto maior essa diferença de pressão, maior o
potencial de movimentação do ar no interior do edifício. Por esta razão, analisar as pressões externas pode
ser útil na identificação das orientações que favorecem uma distribuição mais uniforme do fluxo de ar, e das
possibilidades de melhor aproveitamento do escoamento do ar no interior da edificação (LAMENHA;
BATISTA; BITTENCOURT, 2014).
A produção de HIS no país é ampla e crescente com projetos que dificultam a ventilação dos espaços
internos, tanto em relação à disposição das edificações no terreno, quanto à distribuição dos ambientes. Na
maioria das vezes, as edificações são dispostas lado a lado, de maneira que um edifício torna-se um
obstáculo ao vento em relação aos edifícios vizinhos. Outro problema comum é que a planta baixa, ao ser
espelhada, inverte a localização dos ambientes e das aberturas de entrada e saída de vento em relação aos
ventos dominantes. Essas características geralmente resultam em ambientes termicamente desconfortáveis.
Por este motivo, o desempenho térmico de projetos arquitetônicos de HIS tem sido objeto de diversas
pesquisas, em especial quanto à influência de diferentes orientações/implantações dos edifícios na ventilação
natural interna (TORRES, et al, 2005; LAMENHA; BITTENCOURT, 2012), influência da configuração das
aberturas no potencial de ventilação natural (SACRAMENTO, 2012), influência de diferentes tipologias
arquitetônicas (MORAIS; LABAKI, 2017) e caracterização das tipologias mais representativas do Brasil
para fins de análise de desempenho termo energético (TRIANA et al, 2015).
Entende-se que a ventilação natural nos edifícios depende de diversas variáveis como o coeficiente de
rugosidade do terreno, a implantação dos edifícios no entorno, a forma da edificação, o tamanho e a forma
das aberturas, a localização das aberturas nas fachadas, a tipologia de esquadrias, a orientação aos ventos
dominantes, a velocidade do vento, dentre outras. Entretanto, devido à complexidade do fenômeno que é a
ventilação natural, é necessário isolar ou fixar algumas variáveis para investigar outras. A análise de
diferentes orientações aos ventos dominantes de uma tipologia de planta “H”, recorrente nos conjuntos de
HIS brasileiros, pode motivar a correta implantação das edificações ou ainda a elaboração de novas
tipologias de plantas de HIS, que visem o conforto térmico dos seus ocupantes.
Para as HIS, a ventilação natural como estratégia para promover conforto térmico torna-se
especialmente importante, por depender de soluções projetuais relativamente simples e de baixo custo como
a orientação adequada à incidência dos ventos predominantes. Além disso, a população de baixa renda possui
pouco recurso financeiro para arcar com despesas provenientes da compra de condicionadores de ar e do
consumo de energia elétrica desses equipamentos, o que torna a ventilação natural um aspecto projetual
fundamental para o conforto térmico dos usuários nestes casos.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é analisar a distribuição das pressões do vento nas fachadas externas de uma
habitação de interesse social multifamiliar, segundo três orientações relativas ao vento predominante e duas
velocidades de vento distintas.

3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido em quatro etapas principais:
1. Escolha e caracterização do modelo
2. Definição da Matriz e configuração dos parâmetros de simulação.
3. Simulações e análise dos resultados.
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3.1. Escolha e caraterização do modelo
A escolha do modelo se deu em função da sua representatividade em cidades brasileiras e também da
possibilidade de dar continuidade a este trabalho com simulações de ventilação natural no interior dos
ambientes. Portanto, buscou-se um modelo cujas características permitissem a modelagem e simulações de
diferentes configurações do edifício em etapa posterior.
Triana et al. (2015) analisaram 108 projetos de Habitação Popular Brasileira representando duas
faixas de renda diferentes1 e formularam cinco tipologias de projeto residencial representativas do país,
sendo elas: casa simples, casa geminada, apartamento típico para faixa de renda 1 em formato H,
apartamento típico para faixa de renda 2 em formato H e apartamento em formato linear.
As tipologias apresentadas pelos autores foram analisadas e a tipologia de apartamento típico para
faixa de renda 1 em formato H foi escolhida por apresentar mais possibilidades de simulação das variáveis
que afetam a ventilação natural nos edifícios, tais como: desempenho da ventilação nos diferentes
pavimentos, diferentes configurações de abertura e implantação/orientação. Além disto, esta tipologia de
quatro apartamentos por andar é bastante praticada nas cidades brasileiras sofrendo algumas adaptações de
acordo com o público alvo de cada empreendimento (Figura 1).

Figura 1– Planta Baixa e perspectiva do modelo utilizado na pesquisa. Fonte: TRIANA et al (2015).

Segundo Triana et al. (2015) a edificação típica possui as seguintes características: área de serviço
integrada com a cozinha, sala de estar/jantar integradas, paredes de painel de concreto de 10cm com
transmitância de 4.4W/m2K e capacidade térmica de 240 kJ/m2K. Coberta em telha de fibrocimento e laje de
concreto com 10cm de espessura, transmitância de 2,06W/m 2K e capacidade térmica de 233kJ/m2K. As
janelas dos quartos são compostas por duas folhas de correr com área do vão de 1,44m 2 e fator de ventilação
de 0,45. A sala possui uma janela com duas folhas de correr e uma parte fixa embaixo, totalizando vão de
1,60m2 e fator de ventilação de 0,375. A cozinha possui uma janela de 1,20m 2 com duas folhas de correr e
fator de ventilação de 0,45. E o banheiro uma janela de 0,36m2 tipo boca de lobo.
Ainda nesta etapa foi calculada a porosidade do edifício, seguindo as informações fornecidas por
Triana et al (2015) acerca das aberturas do modelo. Isto foi feito, pois a utilização de modelos selados para
determinar valores de coeficiente de pressão com boa precisão (cerca de 10% de erro) é possível apenas para
edifícios com porosidade inferior a 25% e formas comuns (AYNSLEY et al, 1977 apud BITTENCOURT,
1993). Segundo o autor, em edifícios com alta porosidade, o fluxo interno pode modificar as pressões
externas e as taxas de ventilação podem ser superestimadas utilizando essas técnicas. Para este cálculo a área
de abertura considerada foi o vão total das janelas, simulando o caso mais poroso possível de acordo com a
tipologia predominante escolhida (Figura 2). Neste caso, a fachada 1 teria 20% de porosidade, as fachadas 2
e 4 8% de porosidade e a fachada 3 21% de porosidade, tornando válido o estudo das pressões externas
(Tabela 1Tabela ).

1

A faixa de renda 1 corresponde a uma renda de até R$1.600,00 e a faixa de renda 2 corresponde até R$3.725,00. Para
cada faixa de renda o Governo Brasileiro disponibiliza um tipo de subsídio diferente. Fonte: http://www.brasil.gov.br
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Figura 2 – Área das aberturas do modelo: à esquerda, área total do vão, e à direita, área efetiva de ventilação conforme especificações
do projeto. Fonte: adaptado de TRIANA et al (2015).
Tabela 1 – Porosidade das fachadas do modelo utilizado nas simulações, considerando as aberturas 100% abertas.
Porosidade (%)
Área de
Área de
Fachada
Fachada (m2)
Abertura (m2)
100% do vão
185,01
37,73
20
1
142,8
12,48
8
2e4
185,01
39,84
21
3

3.2. Definição na Matriz e configuração dos parâmetros de simulação

Figura 3 – Incidências de vento em relação ao
eixo Y, consideradas nas simulações.

Quanto à incidência dos ventos, como os apartamentos são
iguais, apenas rebatidos em planta, serão analisadas três
incidências do vento em relação ao edifício, a fim de verificar
a influência da orientação das aberturas em relação aos ventos
predominantes em qualquer região onde ele esteja implantado,
no desempenho da ventilação natural. Sendo a incidência 1
igual a 180º, a incidência 2 igual a 135º, a incidência 3 igual a
90º em relação ao eixo Y no domínio do programa (localização
do Norte) (Figura 3).

Para a escolha das velocidades médias do vento a serem simuladas, foram calculadas as velocidades
médias anuais do vento das capitais brasileiras, com base nas velocidades médias mensais coletadas em seus
respectivos arquivos climáticos TRY (RORIZ, 2012), considerando que estas cidades se localizam em climas
distintos. Observou-se que os valores variam entre 1,00m/s e 4,00m/s aproximadamente. Esses dois valores
de velocidade média do vento foram escolhidos para as simulações considerando o menor e o maior valor de
velocidade média anual do vento encontrados.
A velocidade média do vento geralmente é medida nas estações meteorológicas à 10m de altura e para
estudar os efeitos da ventilação natural em alturas diferentes é necessário fazer uma correção no valor da
velocidade média do vento com base no gradiente de vento (BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2008). Essa
correção foi realizada através da Equação 1.

V = k . za . Vm

Equação 1

Onde:
V é a velocidade média do vento na altura de entrada do ar [m/s];
Vm é a velocidade média do vento, medida na estação meteorológica a uma altura padrão de 10m [m/s];
z é a altura da abertura de entrada do vento [m];
k e a são os coeficientes que variam conforme a rugosidade do entorno.
Foram escolhidos os coeficientes de rugosidade do terreno para centro de cidade, com “k” igual a 0,21
e “a” igual a 0,33, sendo a condição de entorno com maior adensamento. Ao utilizar os coeficientes de
rugosidade do terreno considera-se um cenário com edificações no entorno imediato, que é a situação mais
comumente encontrada.
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Considerando os três ângulos de incidências já demonstrados e os dois valores de velocidade média do
vento, as varáveis apresentadas geraram uma matriz de simulação com seis modelos. (Tabela 2).
Tabela 2 – Matriz de simulações de pressões externas ao modelo.
Velocidade média do
Modelo
Nome
Incidência
vento (m/s)
1
M1_I01_V1
01
1,00
2
M2_I01_V4
01
4,00
3
M3_I02_V1
02
1,00
4
M4_I02_V4
02
4,00
5
M5_I03_V1
03
1,00
6
M6_I03_V4
03
4,00

O domínio é a área de simulação que envolve o modelo e deve ter dimensões proporcionais a esse
modelo de maneira a evitar turbulências entre as paredes do domínio e as faces do objeto estudado. A
proporção utilizada para calcular as dimensões do domínio foi um afastamento de três vezes o tamanho do
modelo para os lados e para cima. Como a intenção desse estudo é verificar apenas as pressões externas nas
fachadas do modelo e a variação dessas pressões conforme as diferentes incidências de vento, o modelo foi
então construído no PHOENICS sem aberturas, ou seja, selado (Figura 4).

Figura 4 – Modelo construído com três blocos selados no software PHOENICS.

A partir do modelo base, foram construídos todos os modelos da matriz de simulação, variando o
ângulo de incidência e a velocidade média do vento. Iniciou-se a simulação de cada modelo com 50
iterações, dobrando o número de iterações a cada rodada até chegar em 3200 iterações. Os erros foram sendo
anotados a cada rodada de iterações, verificando a convergência das simulações.
Após as simulações foram analisadas as pressões externas nos modelos buscando identificar diferenças
de pressão entre as fachadas, indicando maior potencial de uso da ventilação natural como estratégia de
projeto. Os valores de pressão foram analisados no pavimento térreo e no terceiro pavimento por terem a
maior diferença de altura entre os pavimentos do modelo. Para a análise foi considerado o plano horizontal a
1,00m de altura no interior dos ambientes.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Para melhor visualização dos resultados de todos os modelos simulados, foi utilizada a mesma escala de
pressão, variando de -2 a 2 Pa. Na escala, cada cor corresponde a um valor de pressão. Em geral, nota-se que
as diferenças de pressão foram menores nos modelos simulados com velocidade igual a 1m/s, com diferença
de pressão de cerca de 0,5 Pa, dependendo da incidência do vento (Tabela 3).
Sabe-se que o movimento do ar no interior das edificações depende da diferença de pressão entre as
aberturas de entrada e saída de vento. Assim, o estudo das pressões externas é suficiente para identificar as
orientações com maior possibilidade de circulação de ar nos ambientes internos, pela verificação da
diferença de pressão entre as fachadas das unidades habitacionais.
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Tabela 3 – Resultado de pressões externas com incidência 01 e velocidade média do vento de 1m/s.

Térreo

3º Pavimento
Velocidade 1 m/s

Já com a velocidade de 4m/s as diferenças de pressão entre as fachadas a sotavento e a barlavento do
modelo foram da ordem de 3,0 Pa, no caso da incidência 01, indicando grande possibilidade de uso da
ventilação cruzada nas unidades habitacionais do edifício (Tabela 4).
Tabela 4 – Resultado de pressões externas com incidência 01 e velocidade média do vento de 4m/s.

Térreo

3º Pavimento

Velocidade 4 m/s

Para a incidência 02 (Tabela 5 e 6), verifica-se que as unidades D seriam prejudicadas por estarem
localizadas em uma zona de baixa pressão. As duas fachadas com aberturas externas se localizam na mesma
região, portanto, dificultando o movimento do ar. Por outro lado as unidades B e C seriam privilegiadas por
terem aberturas nas zonas de alta pressão e aberturas de saída nas fachadas opostas.
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Tabela 5 – Resultado de pressões externas com incidência 02 e velocidade média do vento de 1m/s.

Térreo

3º Pavimento
Velocidade 1 m/s

Tabela 6 – Resultado de pressões externas com incidência 02 e velocidade média do vento de 4m/s.

Térreo

3º Pavimento
Velocidade 4 m/s

Na simulação com a incidência 03 (Tabela 7 e 8), as maiores pressões encontram-se na fachada
Leste. Entretanto no projeto original (TRIANA, 2015) esta fachada só possui aberturas para as áreas de
serviço e banheiros dos apartamentos. Apesar da parede do quarto se localizar nessa fachada, por motivos
estéticos a sua janela se encontra nas fachadas adjacentes. A localização de janelas na fachada Leste poderia
incrementar a velocidade do ar no interior desses quartos. Isto ocorre também nas simulações de incidência
02 e 04, nas quais o vento incide a 45º na fachada Leste, que possui poucas aberturas.
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Tabela 7 – Resultado de pressões externas com incidência 03 e velocidade média do vento de 1m/s.

Térreo

3º Pavimento
Velocidade 1 m/s

Tabela 8 – Resultado de pressões externas com incidência 03 e velocidade média do vento de 4m/s.

Térreo

3º Pavimento
Velocidade 4 m/s

5. CONCLUSÕES
Observa-se, principalmente nas simulações com velocidade de 4 m/s, que o movimento do ar gera em torno
do edifício diferentes campos de pressão. Entretanto, observando as unidades de apartamentos, constata-se
que na maioria das vezes não há diferenças significativas de pressão nas fachadas de cada unidade ou não há
janelas onde haveria essas diferenças. Isto reforça a importância da análise da ventilação cruzada também na
unidade habitacional e não apenas no edifício como um todo, a fim de favorecer o resfriamento e o conforto
térmico dos usuários no interior das edificações.
A tipologia de planta espelhada “H”, com quatro apartamentos por pavimento, apresentou deficiência
no desempenho relativo à ventilação natural, pois nas três incidências de vento e duas velocidades de vento
analisadas, pelo menos uma unidade habitacional não apresenta diferença de pressão do vento entre suas
fachadas. Esse fato confirma a necessidade de um estudo específico de ventilação para cada apartamento.
Observou-se que a inexistência de janelas na fachada Leste prejudica a ventilação natural nas
simulações com incidência de vento 3, além de impossibilitar a ventilação cruzada nos quartos quando a
porta destes ambientes estiver fechada. Neste sentido sugere-se primeiramente que, sempre que possível, as
aberturas sejam projetadas em pelo menos duas das fachadas do ambiente a fim de permitir a ventilação
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cruzada. Em segundo lugar, que as portas sejam dotadas de dispositivos que permitam a ventilação mesmo
que em menor fluxo, tais como, bandeiras, seteiras, venezianas, dentre outros, permitindo desta forma a
ventilação mesmo quando as portas estiverem fechadas.
A avaliação das pressões externas neste caso funcionou como uma análise preliminar, pois foi possível
de maneira mais rápida em relação às simulações de ventilação interna, visualizar o fluxo de ar no entorno do
edifício, indicando melhores localizações para as aberturas nas fachadas e possibilidades de utilização de
estratégias de projeto que favoreçam a ventilação natural, tais como: correta implantação das edificações no
lote, correta localização das aberturas de entrada e saída do vento, utilização de elementos que permitam a
ventilação cruzada entre os ambientes tais como venezianas, cobogós e bandeiras nas portas.
As simulações evidenciaram a necessidade de aberturas para promover a ventilação cruzada em cada
apartamento, o que geralmente não acontece em edifícios de HIS que possuem apenas uma janela em cada
ambiente além da porta. Desta forma a porosidade das portas internas seria uma alternativa interessante para
permitir a ventilação cruzada mesmo quando os ambientes estivessem fechados, conforme mencionado
anteriormente.
É importante destacar que o presente trabalho não avaliou a influência da implantação destes edifícios
no lote, o que muitas vezes compromete a ventilação natural devido à proximidade dos blocos uns aos
outros. Este é um fator muito importante a ser analisado pelos projetistas.
Espera-se que as simulações no interior do edifício, que serão realizadas posteriormente, modificando
as configurações das aberturas, possam evidenciar as relações existentes entre as variáveis que influenciam o
desempenho da ventilação natural e a partir destas análises paramétricas seja possível propor diretrizes mais
detalhadas para o uso da ventilação natural em edifícios residenciais.
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RESUMO

Percebe-se que em escolas da rede pública, principalmente, é essencial o uso de estratégias bioclimáticas nos
projetos para que se atinjam boas condições de conforto ambiental, já que as mesmas requerem menos
recursos para a manutenção da sua infraestrutura em comparação ao uso de condicionamento artificial. Desta
forma, o aproveitamento dos condicionantes climáticos em ambientes escolares é de fundamental
importância para que se tenha uma climatização ideal. A utilização inadequada de projetos padrão pode
prejudicar seu desempenho térmico. Portanto, é necessária a adaptação dos mesmos as condições climáticas
da cidade onde está sendo implantado. Este trabalho apresenta uma avaliação do desempenho térmico da
creche padrão do programa Proinfância para a cidade de Maceió-AL. Para a avaliação foram considerados
parâmetros como a distribuição dos fluxos de ar, a velocidade do ar e o percentual de horas de desconforto
nos ambientes, através de simulações obtidas com os instrumentos Mesa D`água e o programa
computacional Energy Plus (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2015). A análise dos resultados apontou
que o projeto padrão da Creche do Programa Proinfância necessita de alterações para a melhoria do seu
desempenho na cidade de Maceió. Pequenas mudanças como redimensionamento, acréscimo e alteração das
tipologias das esquadrias e relocação de alguns ambientes para melhoria do fluxo dos ventos aperfeiçoariam
seu desempenho térmico.
Palavras-chave: Conforto ambiental, desempenho térmico, projeto padrão.

ABSTRACT

It is known that in schools of the public network, mainly, it is essential the use of bioclimatic strategies in
projects in order to reach good conditions of environmental comfort, because they require less resources for
the maintenance of their infrastructure compared to the use of artificial conditioning. Thus, the use of
climatic conditioning in school environments is crucial in order to have an ideal climate. Improper use of
standard designs can impair thermal performance. Therefore, it is necessary to adapt them to the climatic
conditions of the city where it is being implanted. This work presents an evaluation of the thermal
performance of the standard day care center of Proinfância Program for the city of Maceió-AL. For the
evaluation parameters such as the distribution of airflows, air velocity and the percentage of hours of
discomfort in the environments were considered through simulations obtained with instruments as the Water
Table and the Energy Plus software (US DEPARTMENT OF ENERGY, 2015). The analysis of the results
indicated that the standard project of the Nursery Program Proinfância needs changes to improve its
performance in the city of Maceió. Small changes such as resizing, adding and changing the typologies of the
frames and relocating some environments to improve the wind flow would improve its thermal performance.
Key words: Environmental comfort, thermal performance, standard design.
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1. INTRODUÇÃO

No ano de 2007, o governo brasileiro criou o programa Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância, que visa melhorar a qualidade
da educação, prestando assistência financeira aos municípios para a construção de novas creches e préescolas da rede pública.
Com recursos do Governo Federal, o Programa proporciona aos municípios a oportunidade de
modernizar e expandir a rede pública de ensino infantil, de 0 a 5 anos e 11 meses. Além da construção de
novas unidades, também é dado incentivo para finalização de obras já iniciadas e para a compra de
equipamentos (MEC/FNDE, 2013). Quando cadastrados junto ao Programa, ficam disponíveis projetos
padrão aos municípios, elaborados em conformidade com as diretrizes da Secretaria da Educação Básica do
MEC. Os projetos padrão são nomeados em duas tipologias, B e C, definidos conforme a capacidade de
alunos, sendo os do tipo B com maior capacidade.
A utilização destes projetos padrão vem ocorrendo principalmente devido à diminuição do tempo para
a execução da obra e dos menores custos envolvidos na mesma, se comparados a projetos próprios. Porém, a
adaptação deste tipo de projeto em diferentes cidades e regiões, com características climáticas e ambientais
distintas, é bastante complexa. Portanto, é primordial que o projeto seja flexível, adaptável às necessidades
ambientais de cada cidade que for implantado, de maneira que o espaço construído garanta aos usuários as
condições de bem-estar necessárias para o desempenho de suas atividades.
O bom desempenho dos alunos nas escolas depende de vários fatores. Entre eles podem-se citar os
aspectos socioeconômicos e a infraestrutura física e ambiental da instituição. Existem várias estratégias
bioclimáticas que podem ser utilizadas para se obter o melhor aproveitamento dos recursos naturais. Elas
devem ser adaptadas às características do local onde vai ser implantado o projeto. Para isto, é preciso
conhecer o clima e a paisagem do entorno, analisando-se as condições naturais características dos mesmos –
como a disponibilidade de ventos, luz natural, vegetação nativa, entre outros aspectos – que estabelecem as
condições ideais de conforto físico e psicológico dos usuários no espaço arquitetônico
Um exemplo em que se encontra uma condição climática adequada para o aproveitamento da
ventilação natural é a cidade de Maceió-AL. Por possuir um clima quente e úmido, o conforto térmico deve
ser priorizado a partir da utilização de grandes aberturas para o maior aproveitamento da ventilação natural.
Portanto, Maceió foi escolhida como ambiente de estudo.
Pode-se dizer que o conforto térmico é o estado em que a sensação de bem estar do homem em relação
às condições térmicas do ambiente em que ele se encontra é satisfatória. Condições que não gerem este bem
estar pode causar a sensação de desconforto por calor ou por frio. Vários fatores, como as condições
ambientais e as características fisiológicas das pessoas, influenciam no conforto térmico. Segundo Frota e
Schiffer (2001), os índices de conforto procuram englobar em um parâmetro o efeito conjunto das varáveis
climáticas, visando analisar até que ponto o parâmetro escolhido pode interferir na sensação de conforto do
indivíduo. Índices como a Temperatura Efetiva, a Temperatura Operativa e a Temperatura Neutra foram
obtidos através de simulação computacional e utilizados neste trabalho para a avaliação de desempenho
térmico da creche em estudo.
Este tema do desempenho térmico de edificações escolares construídas com projetos padrão vem
sendo abordado em vários estudos acadêmicos no Brasil, como em Lamenha (2016) e Milan (2015). Com a
utilização de variadas metodologias, seja com os parâmetros utilizados para elaboração deste trabalho ou
baseados em normas como a NBR 15.575 e a ASHRAE Standard 55, estes estudos buscam avaliar o
desempenho dos projetos quanto ao conforto térmico dos usuários e apontar quais adaptações poderiam ser
realizadas para a implantação dos mesmos, melhorando o seu desempenho.

2. OBJETIVO

Este artigo tem como objetivo avaliar o desempenho térmico do projeto da creche padrão do programa
Proinfância do MEC/FNDE com base em índices de conforto, identificando o comportamento da ventilação
natural no interior dos ambientes quanto à distribuição dos fluxos de ar e aos períodos e intensidade do
desconforto térmico durante o período letivo da creche, analisando-se a interferência da velocidade do ar nas
condições de conforto térmico nos ambientes internos da edificação.

3. MÉTODO

A seguir serão apontados quais métodos e instrumentos foram utilizados para a análise do desempenho
térmico do estudo de caso. Serão descritos os procedimentos empregados para se obter uma visualização
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qualitativa da distribuição dos fluxos de ar no projeto e os dados quantitativos do seu comportamento quanto
ao conforto térmico.

3.1. Estudo de Caso

A tipologia de creche do programa Proinfância escolhida para estudo de caso deste trabalho foi a Tipo B.
Esta tipologia apresenta um projeto com capacidade para atendimento de até 224 crianças, divididas em dois
turnos (matutino e vespertino) e 112 crianças em período integral. É destinada a crianças na faixa etária de 0
a 5 anos e 11 meses. As crianças de 0 a 4 anos de idade são alocadas em Creches e as de 4 a 5 anos e 11
meses em Pré-escolas. Para realização das atividades, as crianças são distribuídas da seguinte maneira:
Creche I: crianças de 0 a 18 meses, Creche II: crianças de 18 meses até 3 anos, Creche III: crianças de 3 anos
até 4 anos e Pré-escola: crianças de 4 anos até 5 anos e 11 meses.
Os terrenos considerados ideais para
implantação desta tipologia são os retangulares com medidas de 40 m de largura por 70 m de profundidade,
tendo declividade máxima de 3%.

3.2. Instrumento de avaliação Mesa D`água – Análise Qualitativa dos modelos reduzidos
3.2.1. Definição do modelo em estudo

O modelo utilizado para a simulação da mesa d’água adota a implantação sugerida pelo Projeto Padrão, com
quatro blocos: bloco administrativo, bloco de serviços, blocos pedagógicos e multiuso (ver Figura 1). As
aberturas foram representadas considerando-se apenas os vãos livres para passagem do vento. Serão
analisados exclusivamente os ambientes de sala de aula.

Figura 2 – Modelo reduzido pronto. 1- Bloco Administrativo.
2- Bloco de Serviços. 3- Bloco Pedagógico. 4- Bloco
Pedagógico e Multiuso. (AUTOR, 2015).
Figura 1 – Planta baixa do modelo de simulação (AUTOR, 2015).

3.2.2. Confecção dos modelos reduzidos

Para a elaboração do modelo reduzido (ver Figura 2) foi escolhida a escala 1:125, para possibilitar o
enquadramento das orientações para simulação na mesa d’água existente no Laboratório de Conforto
Ambiental da UFAL. Utilizou-se plástico rígido na cor preta, que permite a visualização do escoamento da
espuma branca no momento da simulação. A representação dos blocos em planta baixa apresenta altura de
corte a 1,5m do chão. As aberturas foram representadas como vão livres desde o chão, desconsiderando-se o
peitoril.

3.2.3. Definição das orientações para simulação de escoamento dos ventos

As orientações para as simulações foram definidas de maneira que os blocos 3 e 4, onde estão situados as
salas de aula, ficassem com suas maiores fachadas voltadas para Norte-Sul. Desta forma, foram
consideradas as três incidências de ventos predominantes na cidade de Maceió: Leste, Sudeste e Nordeste.
Sendo assim, foram estipuladas duas implantações, com duas possibilidades de incidência de ventos para
cada orientação: Sudeste 1 e 2, Leste 1 e 2 e Nordeste 1 e 2. No total, serão consideradas seis orientações
diferentes (Ver Figura 3).
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A.

INCIDÊNCIA 1

B.

INCIDÊNCIA 2

Figura 3 - Representação das orientações do modelo reduzido para posicionamento na mesa d`água. A. Incidência 1. B. Incidência 2
(AUTOR, 2015).

3.3. Simulação Computacional: EnergyPlus (e+)

As simulações do comportamento térmico dos ambientes foram desenvolvidas com o software EnergyPlus
V.8.1.0. Definiu-se que seriam utilizados dois ambientes de permanência prolongada das crianças (salas de
aula): o que obteve o melhor resultado na mesa d`água e o que obteve o pior. Foram feitas simplificações na
geometria dos ambientes, a fim de possibilitar o cálculo dos coeficientes de pressão de vento pelo próprio
software, limitado a ambientes retangulares (ver Figura 4 e Figura 5)1.

Figura 4 – a. Planta Baixa original Creche II Atividades. b. Planta
baixa alterada (MEC/FNDE, 2013, adaptado).

Figura 5 – a. Planta Baixa original Pré-escola. b. Planta baixa
alterada (MEC/FNDE, 2013, adaptado).

Considerou-se a implantação original do projeto padrão (vide Figura 3). A modelagem da geometria
para simulação no programa foi feita no programa GoogleSketchUp 8 Pro com a utilização do plugin
OpenStudio2.
1

As alterações foram feitas buscando simplificar a geometria o mais próximo possível da realidade, respeitando as
orientações das aberturas. Estas pequenas mudanças não causam distorções significativas nos resultados das simulações.
2
O plugin utilizado é disponibilizado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos neste link:
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/.
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Utilizou-se o arquivo climático da cidade de Maceió-AL, no formato EPW, revisado no ano de 2012 e
disponível no site do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LABEEE, 2015). Considerou-se
como período letivo da creche os meses de Fevereiro a Junho e Agosto a Novembro, com férias nos meses
de Janeiro, Julho e Dezembro, sendo seu horário de funcionamento de 06h às 18h. A ocupação dos
ambientes foi estabelecida com base em recomendações feitas pelo Ministério da Educação (MEC): para
cada grupo de 15 crianças de 3 anos e de 20 crianças de 4 a 6 anos se tenha um professor. Portanto,
considerou-se que a ocupação da creche seria de 16 pessoas e a da pré-escola 21 pessoas. Considerou-se que
as crianças estariam realizando atividades sentadas e o professor realizando atividades em pé, em
movimento. O horário em que as esquadrias ficam abertas é o mesmo horário estabelecido para o
funcionamento da creche.

3.4. Parâmetros de avaliação do desempenho térmico

Para análise de desempenho do projeto em estudo foram adotados dois parâmetros: o percentual de horas de
desconforto e a temperatura efetiva.
Os graus horas de desconforto foram contabilizados em função da temperatura operativa,
correspondente à média aritmética entre a temperatura do ar e a temperatura radiante média. Baseando-se na
ASHRAE Standard 55 (2010), que apresenta valores limites de temperatura operativa para ambientes
naturalmente ventilados, foi estipulado para a cidade de Maceió como limite superior da temperatura de
conforto 28°C, considerando-se um percentual de aceitabilidade de 90%. As horas nas quais as temperaturas
operativas excederam 28°C foram contabilizadas como horas de desconforto, calculando-se os percentuais
mensais de horas de desconforto.
A Temperatura Efetiva (TEF), que é empregada para avaliar o conforto térmico em ambientes
internos, demonstra o efeito combinado da temperatura e umidade do ar e da velocidade do ar na sensação
térmica dos indivíduos, por meio do nomograma de temperatura efetiva (FROTA E SCHIFFER, 2001),
considerando-se a vestimenta e a atividade exercida (Figura 6). A TEF foi utilizada para estimar o efeito da
velocidade do ar na sensação térmica dentro dos ambientes em estudo durante o ano. O Nomograma de
Temperatura utilizado é aplicável para pessoas em atividade sedentária, vestidas com 0.5 clo (ver Figura 6)
(KOENIGSBERGER et al., 1977). Foram utilizados para o cálculo de TEF apenas as temperaturas de bulbo
seco (TBS) máximas de cada mês e as umidades relativas correspondentes, obtidas a partir das simulações
computacionais.

Figura 6 – Nomograma de TEF para
pessoas vestidas com 0.5 clo, com exemplo
de aplicação (KOENIGSBERGER, O. H.
ET AL, 1977 Adaptado).

Figura 7 – Nomograma de TEF para pessoas
vestidas com 1.0 clo (FROTA E SCHIFFER,
2001).

Figura 8 – Simulação dos efeitos da
temperatura de conforto nas diferentes
atividades, com diferentes vestimentas
(CORBELLA E YANNAS, 2003).

A zona de conforto delimitada no nomograma da Figura 6 foi definida a partir da zona de conforto
existente no Nomograma de Temperatura Efetiva para pessoas vestidas com 1.0 clo (ver Figura 7). Para tal
adequação, foi relacionada a temperatura de conforto para a atividade leve com 0.5 clo e a temperatura para
1.0 clo (ver Figura 8), obtendo uma diferença de 3 graus entre as duas. Considerando a temperatura média da
zona de conforto existente no nomograma (24.5°C) somaram-se a ela estes 3 graus para cima e para baixo
para obter as temperaturas limites de conforto, definindo assim a zona de conforto para atividade leve usando
vestimenta de 0.5 clo.
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Experimentos com a mesa d`água

Segundo Bittencourt e Cândido (2008), “O tamanho, a forma e a localização das aberturas são os principais
fatores determinantes da configuração do fluxo de ar no interior das construções”. Portanto, antes da
confecção dos modelos reduzidos, foi feita uma análise do projeto arquitetônico padrão da tipologia B. Esta
primeira análise foi feita sob o ponto de vista do escoamento da ventilação natural, considerando-se as
características das aberturas (dimensionamentos, configurações e tipologias) e a organização espacial dos
ambientes.
A disposição dos blocos que compõem a edificação favorece apenas uma parte dos ambientes,
localizados a barlavento, enquanto os demais ambientes, situados em orientações opostas, não recebem
ventilação. Isto acontece principalmente nos blocos 3 e 4, onde estão situadas as salas de maior permanência
das crianças (Ver Figura 9). A maioria dos ambientes destes blocos apresentam janelas em apenas uma de
suas fachadas, sendo a ventilação cruzada proporcionada pelas portas, quando abertas.
O dimensionamento e tipologia das esquadrias na maioria dos ambientes de permanência prolongada
podem desfavorecer a ventilação, pois apesar de apresentarem uma esquadria que ocupa quase toda a largura
da parede, proporciona a abertura de, no máximo, a metade do vão. Portanto, seria importante a escolha de
outra tipologia de esquadria, como janelas pivotantes ou com venezianas fixas ou móveis, que
possibilitassem um vão livre maior para ventilação.
A organização dos ambientes no bloco 3, dividida com salas de atividades de um lado e sanitários do
outro, também pode prejudicar a ventilação. Como geralmente as portas dos banheiros são mantidas
fechadas, os ambientes de permanência prolongada acabam não tendo outra abertura que funcione como
saída de ar. Os blocos 1 e 2, onde estão situados os setores administrativo e de serviços, respectivamente, são
os que possuem mais aberturas, que em sua maioria são situadas de maneira que podem proporcionar a
ventilação cruzada, dependendo da orientação.
A.

B.

Figura 9 – Disposição dos ambientes.Em amarelo estão as salas de atividades, em azul os fraldários e em azul com contorno
vermelho os sanitários. A.Bloco 3: Bloco Pedagógico. B. Bloco 4: Bloco Pedagógico e Multiuso (MEC/FNDE, 2013, adaptado).

Conforme descrito na metodologia, foram simuladas três incidências de ventos (Leste, Nordeste e
Sudeste), considerando-se duas implantações do edifício. Após a realização dos seis ensaios, notou-se que as
incidências Nordeste 2 e Sudeste 2 foram as que proporcionaram maior entrada de ventos na edificação, com
maior escoamento do fluxo, enquanto a incidência Leste 1 obteve o pior resultado. A seguir será descrito o
comportamento do fluxo dos ventos nestas três incidências.
NORDESTE 2: Todos os ambientes de permanência prolongada tiveram bom resultados nesta incidência,
não existindo obstruções. A velocidade do escoamento dos ventos alta, existindo a ventilação cruzada no
interior dos ambientes. (Ver Figura 10).
Descrição dos ambientes nas figuras: 1: Secretaria; 2: Sala de Professores; 3: Diretoria; 4 e 7: Creche I
Atividades; 5, 6, 9, 10, 13 e 15: Repouso; 8 e 11: Creche II Atividades; 12: Creche III; 16 e 17: Pré-Escola;
18: Sala Multiuso.
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SUDESTE 2: Teve um comportamento semelhante à
incidência Nordeste 2, onde os ambientes de permanência
prolongada obtiveram bons resultados. Não existiram
obstruções, acarretando em um fluxo intenso de ventos e
também com ventilação cruzada. (Ver Figura 11).
LESTE 1: Esta incidência proporcionou um baixo fluxo
de ventos nos blocos pedagógicos. Isto se deu em parte
por uma grande obstrução na passagem dos ventos
ocasionada pelo bloco administrativo. Outro aspecto
negativo identificado foi que a incidência paralela às
esquadrias dos blocos dificulta ou impede a entrada do
vento. O bloco administrativo apresentou maior
escoamento, mas nos dois ambientes onde se tem maior
permanência no bloco, a Diretoria e a Sala dos
Professores, o fluxo ocorreu com velocidade baixa. O
bloco de serviços foi o que apresentou melhor
distribuição dos fluxos de ar para esta incidência, por
possuir aberturas nas quatro fachadas, possibilitando a
ventilação cruzada (ver Figura 12).

Figura 10 – Simulação na mesa d`água para a incidência
Nordeste 2 (AUTOR, 2015).

As principais obstruções à passagem dos ventos
observadas durante as simulações se devem à implantação
dos blocos, que impedia a passagem do vento de um
ambiente para o outro, ou pelo dimensionamento e/ou
localização inadequada das aberturas, além da
necessidade de novas aberturas para entrada ou saída do
vento em alguns ambientes.
Pode-se afirmar que as incidências Nordeste 2 e
Sudeste
2,
de
maneira
geral,
apresentaram
comportamento semelhante da ventilação. Porém, levouse em conta que a incidência de ventos na cidade de
Figura 11 – Simulação na mesa d`água para a incidência
Sudeste 2 (AUTOR,2015).
Maceió ocorre com maior frequência na orientação
Sudeste, se comparada a Nordeste. Portanto, a incidência
Sudeste 2 foi considerada a de melhor resultado (Ver
Figura 14). O ambiente mais prejudicado em todas as
simulações foi a Creche II Atividades e o que obteve os
melhores resultados foi a Pré-Escola.
Nota-se que a circulação dos ventos nos ambientes
poderia ser melhorada com a reorganização dos espaços.
A locação dos sanitários paralelos as Creches II
Atividades afetou significativamente o desempenho da
ventilação neste ambiente, assim como a deficiência no
dimensionamento ou ausência de aberturas de entrada e de
saída. Nos blocos 3 e 4, a ventilação cruzada depende das
portas internas na maioria dos ambientes. Para efeito de
simulação, estas portas foram consideradas abertas, mas
Figura 12 – Simulação na mesa d`água para a incidência
na realidade provavelmente elas seriam mantidas
Leste 1 (AUTOR, 2015)
fechadas, não havendo, desta forma, outra abertura que
proporcionasse a ventilação cruzada.
Sendo assim, esta reorganização espacial dos ambientes deveria ser feita de maneira que tornasse
possível o uso de janelas em mais de uma das fachadas dos ambientes. O uso de elementos móveis nas
esquadrias que proporcionam a passagem do vento tais como venezianas e bandeiras, por exemplo, também
poderia melhorar o comportamento dos ventos, assim como a relocação ou o acréscimo de esquadrias em
alguns casos.
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Figura 13 – Síntese dos resultados da simulação da mesa d`água para a incidência Leste 1 (AUTOR, 2015).

Figura 14 – Síntese dos resultados da simulação da mesa d`água para a incidência Sudeste 2 (AUTOR, 2015).

4.2. Simulação computacional no EnergyPlus (e+)

Conforme descrito na metodologia, a partir dos dados obtidos
com as simulações desenvolvidas com o programa EnergyPlus,
foram calculados os graus-hora de desconforto, o Percentual de
Horas de Desconforto e a Temperatura Efetiva para os
ambientes que obtiveram o pior e melhor resultado na
simulação da mesa d`água, definidos no item anterior. Os
ambientes são: Creche II Atividades e Pré-Escola, que
apresentaram o pior e melhor resultados, respectivamente.

4.2.1. Percentual de Horas de Desconforto

Figura 15 – Percentual de Horas de Desconforto (AUTOR,
2015).

desconforto no período da tarde, no intervalo de 12:00 às 18:00
horas. Sendo assim, 9 das 12 horas de funcionamento da creche
apresentaram situações de desconforto por calor. As

Figura 16 – Temperaturas Operativas Máximas (AUTOR,
2015).

Analisando a Figura 15, percebe-se que na maioria dos meses
de ocupação da Creche em estudo, o percentual de horas de
desconforto ultrapassou 60% nos ambientes analisados,
considerando-se como limite superior de conforto a temperatura
operativa de 28°C. Apenas nos meses mais frios (maio, junho e
agosto), as horas de conforto do mês foram maiores do que as
horas de desconforto.
Em ambos os ambientes, as horas de desconforto
acontecem entre 09:00 e 18:00 horas, intensificando-se o
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temperaturas operativas internas nesse período excederam em
até 7,7°C o limite de conforto adotado, 28°C (ver Figura 16).
Comparando-se os dois ambientes nas figuras 15, 16 e
17, percebe-se que a Pré-Escola obteve menos horas de
desconforto do que a Creche II Atividades, assim como
menores somatórios de graus/hora de desconforto por calor
(ver Figura 17), sendo a diferença mais significativa no mês de
fevereiro. Desta forma, observa-se que o ambiente que
apresentou menos propensão para ventilação de acordo com o
Figura 17 – Somatório de Graus/Hora de Desconforto
(AUTOR, 2015).
estudo realizado na mesa d’água, a Creche II atividades,
apresentou maior desconforto. De acordo com o arquivo climático de Maceió, utilizado para a realização da
simulação computacional, as temperaturas médias mensais na cidade variam entre 24°C e 28°
aproximadamente, mantendo-se elevadas durante todo o ano. Isto mostra a importância da utilização de
estratégias que amenizem estas temperaturas, para que se diminuam as horas de desconforto.

4.2.2. Temperatura Efetiva (TEF)

Para o cálculo da Temperatura Efetiva foram utilizados os dados de Temperatura de Bulbo Seco (TBS) e
Temperatura de Bulbo Úmido (TBU), em função de velocidades do ar, para os dois ambientes,
separadamente. Vale destacar que os procedimentos de simulação e os experimentos com a mesa d`água
realizados não possibilitam o cálculo das velocidades do ar obtidas no interior dos ambientes. Portanto, as
temperaturas efetivas calculadas representam valores hipotéticos, caso a velocidade do ar no interior desses
ambientes variasse no intervalo considerado (0 a 3 m/s).
As TEFs foram calculadas apenas para os valores máximos de TBS obtidos em cada mês e suas
respectivas TBUs. Os valores das temperaturas efetivas foram calculados em função de diferentes
velocidades do ar, visando analisar o impacto que estas variações de velocidade causariam na sensação de
conforto térmico. Ao longo dos cálculos, notou-se que as temperaturas efetivas da Creche II Atividades
foram superiores em pelo menos 1ºC em relação àquelas obtidas pela Pré-Escola. Conforme se elevou a
velocidade do ar, em ambos os ambientes, a TEF apresentou reduções que variaram de 0,3 a 1,7°C. Desta
maneira, percebe-se que a velocidade do ar é um fator de bastante importância na sensação de conforto de
um ambiente.
As Figuras 18 e 19 mostram uma
síntese do comportamento das temperaturas
efetivas em função da velocidade do ar nos
dois ambientes. Percebe-se que com o
incremento da ventilação natural a Creche II
atividades
apresentaria
um
melhor
desempenho, pois as temperaturas efetivas
calculadas para diferentes velocidades do ar
permaneceram enquadradas na zona de
Figura 18 – Temperaturas Efetivas x Velocidade do ar para a Creche II
conforto considerada em maior proporção do
Atividades, com zona de conforto entre 25°C e 30°C (AUTOR, 2015).
que as da pré-escola. Nota-se que as linhas
dos indicadores de velocidade do gráfico da
pré-escola apresentam um maior afastamento
entre si do que as da Creche II. Isto demonstra
que as temperaturas efetivas deste ambiente
apresentam uma maior variação em função da
velocidade do ar.
Esta maior sensibilidade à velocidade
do ar fez com que as TEFs deste ambiente se
Figura 19 – Temperaturas Efetivas x Velocidade do ar para a Pré-Escola,
reduzissem a ponto de se enquadrar abaixo do
com zona de conforto entre 25°C e 30°C (AUTOR, 2015).
limite inferior da zona de conforto, podendo
provocar desconforto por frio. Isto ocorreu a partir da velocidade de 0,5 m/s. Porém, é importante destacar
que nos meses mais quentes do ano (fevereiro, março, abril, outubro e novembro), onde a sensação de
desconforto por calor é esperada, as temperaturas efetivas se mantiveram dentro da zona de conforto.
Na Creche II as temperaturas efetivas que se enquadraram abaixo da zona de conforto ocorreram com
menor intensidade, a partir da velocidade de 1 m/s, e assim como na Pré-Escola, nos meses mais frios do
ano. Já nos meses mais quentes, suas TEFs também se enquadraram dentro da zona de conforto, para todas
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as velocidades do ar estimadas.
A sensação de desconforto por frio poderia ser resolvida de maneira simples: com o fechamento das
aberturas ou através do acréscimo de vestimentas.
Vale ressaltar que o impacto da ventilação na sensação de conforto, demonstrado na Figura 19 em
função da variação da temperatura efetiva, é esperado no ambiente real da Pré-Escola, pois os ensaios com a
mesa d’água demonstraram que o ambiente apresenta um escoamento do ar satisfatório. No caso da Creche
Atividades II, faz-se necessária a alteração das suas aberturas, a fim de favorecer a captação da ventilação
com velocidades capazes de promover o conforto térmico, visto que este ambiente não apresentou resultados
satisfatórios nos experimentos realizados com a mesa d’água.
A partir das análises dos resultados apresentadas, pode-se dizer que, dentro das condições estimadas
nos ambientes em estudo, a ventilação seria um fator de influência positiva na sensação de conforto térmico
dos usuários, tendo em vista que as variações de sua velocidade favoreceram o enquadramento das
temperaturas efetivas na zona de conforto nos meses mais quentes, onde se apresentou um maior percentual
de desconforto por calor.

5. CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, constatou-se que fatores como a implantação do
edifício no terreno e a orientação escolhida afetam diretamente o seu desempenho térmico, além dos fatores
climáticos e ambientais. Portanto, é essencial que o projeto seja flexível à adequação destes fatores diante do
contexto de cada local.
O projeto em estudo apresentou alguns fatores que prejudicaram escoamento dos ventos nos
ambientes internos, tais como: a organização espacial desfavorável à captação da ventilação em alguns
ambientes, o dimensionamento insuficiente e configuração inadequada das esquadrias e o posicionamento
desfavorável das aberturas de entrada e saída de ar. Os ambientes que apresentaram estes fatores obtiveram
falhas na distribuição do fluxo de ar em seu interior. Quanto ao desempenho térmico, estes apresentaram,
durante todo o período letivo, temperaturas fora da zona de conforto. De acordo com os resultados obtidos
para os ambientes da Creche II Atividades e da Pré-Escola os usuários passariam a maior parte das horas do
ano letivo em situações de desconforto por calor, sendo os meses mais quentes (fevereiro, março, abril,
outubro e novembro) os mais críticos.
Como relatado ao longo do trabalho, em climas quentes e úmidos a ventilação natural deve ser
aproveitada da melhor maneira possível, permitindo a renovação do ar e evitando a retenção de umidade no
interior dos ambientes. A redução dos ganhos de calor é de extrema necessidade para que se obtenha o
conforto no interior da edificação. A velocidade do ar pode amenizar estas situações de desconforto. Os
resultados do estudo para a estimativa das temperaturas efetivas, que dependem da umidade e a velocidade
do ar, apontaram que à medida que a velocidade do ar aumenta, a temperatura interna dos ambientes sofre
reduções significativas. Tais reduções, porém, poderiam até resultar em desconforto por frio durante alguns
meses do ano. Entretanto, tal problema seria de fácil solução, a partir da adaptação da vestimenta dos
usuários ou com o fechamento das aberturas.
Sendo assim, para que o desempenho dos ambientes em estudo seja melhorado, sugere-se a alteração
da configuração, do dimensionamento e do posicionamento das aberturas a fim de favorecer a ventilação
cruzada, bem como a organização espacial dos ambientes. Esta deve ser estabelecida a fim de evitar a
obstrução dos fluxos de ar, de modo que a disposição dos blocos da edificação favoreça a captação dos
ventos.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo avaliar o desempenho térmico de uma edificação habitacional
multipavimentos localizada em São Luís, Maranhão, através de medições in loco no período do verão, para
verificar o comportamento térmico do envelope construtivo da habitação, constituído por alvenaria estrutural
em bloco cerâmico e cobertura em telhas cerâmicas sobre laje maciça de concreto. Foram utilizados os
procedimentos descritos na NBR 15.575-1, referentes à avaliação do desempenho térmico de edificações por
meio de medição, neste caso sendo realizadas medições in loco em duas unidades habitacionais de uma
edificação construída em sua escala real. Complementarmente, foi realizada em laboratório a medição da
absortância solar dos revestimentos de fachada da edificação, a fim de complementar a análise de
desempenho térmico em condições reais de exposição às condições climáticas locais. Após as medições, foi
possível verificar a eficiência que o envelope construtivo possui em manter a baixa variação de temperatura
interna, em comparação com a temperatura externa, e que os valores de absortância das tintas utilizadas nas
fachadas estão adequados para os valores de transmitância térmica da alvenaria externa. Através deste estudo
foi possível averiguar o desempenho adequado da edificação construída com esse sistema construtivo aos
requisitos e critérios de desempenho térmico apresentados na NBR 15.575, demonstrando que o sistema em
paredes de blocos cerâmicos avaliado apresenta-se como alternativa adequada para as condições climáticas
de verão em São Luís, Maranhão.
Palavras-chave: desempenho térmico, medição in loco, alvenaria de bloco cerâmico.

ABSTRACT

This work aims to analysis the thermal performance of a housing building located in the city of São Luis,
Maranhão, using in situ measurements during the summer station, in order to verify the thermal behavior of
the building envelope with ceramic brick walls and roof in ceramic tiles with concrete slab. Measurements
were performed according to procedures described in NBR 15.575-1, referring to the evaluation of thermal
performance of buildings by measurements. In this case, in situ measurements were performed for two
housing units for a building constructed in real scale. Complementary, spectral reflectance measurements
were performed in laboratory in order to obtain the solar absorptance of coatings from the building façade.
These data allowed providing additional information for the thermal performance analysis at real local
climatic conditions. The measurements allowed verifying the building envelope efficiency to maintain the
low variation of indoor temperature, instead of the outdoor temperature. The façade solar absorptance data
were appropriate for the envelope thermal transmittance. Through this study it was possible to verify the
appropriate building performance with this constructive system for the criteria and requirements of thermal
performance presented by NBR 15.575, indicating that ceramic brick walls system are a possible solution for
the summer climatic conditions in São Luís, Maranhão.
Keywords: Thermal performance, in situ measurement, ceramic brick walls.
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1. INTRODUÇÃO
O surgimento da NBR 15575:2013 (ABNT, 2013) reforçou as discussões acerca do desempenho das
edificações, pois o edifício é um produto que deve apresentar determinadas características que o permita
cumprir objetivos e funções para os quais foi projetado, como o atendimento a requisitos térmicos, acústicos,
estruturais, de acessibilidade, entre outros. O desempenho térmico pode ser entendido como um dos
requisitos indispensáveis para o conforto e bem-estar dos usuários, podendo ser verificado através de
medições em campo.
O conforto ambiental, que compreende em condições ambientais favoráveis ao bem-estar térmico,
visual, acústico, antropométrico, a qualidade do ar e conforto olfativo dos usuários (LAMBERTS et al.,
2014), é um requisito de projeto indispensável no desenvolvimento de edificações. O profissional de
Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) deve ter conhecimento das informações climáticas do ambiente
onde será inserida a edificação, de forma a definir as melhores estratégias de conforto que atendam aos
usuários, “A Arquitetura, como uma das suas funções, deve oferecer condições térmicas compatíveis ao
conforto térmico humano no interior dos edifícios, sejam quais forem às condições climáticas existentes”
(FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 15).
O desempenho térmico é um dos principais requisitos de desempenho das edificações habitacionais,
podendo ser compreendido como o comportamento dos materiais e sistemas construtivos quanto ao conforto
térmico dos usuários, sendo o resultado da relação harmônica das características bioclimáticas do local onde
está inserida a edificação, e de suas soluções construtivas,.“O meio mais eficaz do projetista poder controlar
a quantidade de calor que chega até o interior de uma edificação é considerar cuidadosamente o modo como
o envelope construtivo tanto absorve quanto reflete a radiação solar” (DORNELLES, 2008, p.42).
A NBR 15.575, estabelece critérios de desempenho térmico para sistemas de vedações e coberturas,
tendo como base valores de transmitância térmica (U), absortância (α) e capacidade térmica (CT) dos
materiais e sistemas construtivos, levando-se em conta a zona climática onde a edificação será inserida. São
descritas três formas de se avaliar o desempenho térmico, a primeira através de um método simplificado de
cálculo, a segunda por simulação térmica em softwares específicos, e a última por medição em campo de um
protótipo ou da edificação construída.
Dentre as metodologias de medição apresentadas pela norma, a medição in loco se caracteriza como o
único método de medição na edificação real, por ser realizado na construção implantada em seu ponto de
utilização, possibilitando análises de pós-entrega da edificação, e servindo de referência para a aplicação do
envelope construtivo em outros empreendimentos a serem inseridos em condições climáticas semelhantes.
Neste contexto, são apresentados e discutidos neste artigo os resultados de uma avaliação de desempenho
térmico, a partir de medições in loco, de edificações construídas em alvenaria estrutural cerâmica,
localizadas na cidade de São Luís-MA (zona bioclimática 8).

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho térmico de uma edificação habitacional localizada na
cidade de São Luis – MA, por meio de medições in loco no período do verão, para verificar o
comportamento térmico do seu envelope construtivo.

3. MÉTODO
Para a realização deste estudo, foram utilizados os procedimentos descritos na NBR 15.575-1 (ABNT, 2013),
referentes à Avaliação do Desempenho Térmico de Edificações por meio de medição, neste caso sendo
realizada uma medição in loco de duas unidades habitacionais de uma edificação construída em sua escala
real (1:1), no período do verão. Complementarmente, também foi realizada em laboratório a medição da
absortância solar dos revestimentos de fachada da edificação, a fim de complementar a análise de
desempenho térmico em condições reais de exposição às condições climáticas locais.

3.1. Características da Edificação
A edificação objeto deste trabalho compreende um condomínio residencial (Figura 1), implantado na cidade
de São Luis, Maranhão, e composto por 07 blocos residenciais, com 04 pavimentos cada e 32 unidades
habitacionais em cada bloco, totalizando 224 unidades. As unidades habitacionais possuem uma tipologia
única, possuindo 02 quartos, sala de estar/jantar, banheiro e cozinha/área de serviço, totalizando 45,30m² de
área construída (Figura 2).
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Figura 1 – Blocos do Condomínio Residencial

Figura 2 – Unidade habitacional

3.1.1 Características do Sistema Construtivo
A Edificação é composta por alvenaria de bloco estrutural cerâmico, composta pelas seguintes camadas de
revestimento:


Chapisco, reboco e textura acrílica lisa, cor marfim com detalhes na cor camurça, nas faces externas;



Chapisco, reboco e pintura PVA Látex nas faces internas das áreas secas (nas unidades do térreo);



Chapisco, argamassa de gesso e pintura PVA Látex nas faces internas das áreas secas (nas unidades
do 1º ao último pavimento);



Chapisco, emboço e revestimento cerâmico na face interna das áreas molhadas (cozinha e banheiro);

As vedações verticais possuem uma espessura total aproximada de 18 cm, e as vedações horizontais
das áreas secas são compostas de laje maciça de concreto armado, emassada e pintada, totalizando a
espessura de 10 cm, e forro com placas de gesso nas áreas molhadas, inseridas a 20 cm abaixo da laje e com
uma espessura aproximada de 3 cm.
A cobertura compreende sistema de telhas cerâmicas, tipo colonial, estruturadas em peças de madeira
de lei, apoiadas sobre a laje de cobertura do último pavimento. Os pisos são em placas cerâmicas, nas
dimensões de 30 cm x 30 cm, na cor branca. As esquadrias são de alumínio natural, com vidro liso de 3 mm
nas áreas secas, e com vidro canelado de 4 mm nas áreas molhadas. As portas internas das unidades
habitacionais são de madeira semi-oca, pintadas com verniz fosco, e a porta externa de acesso ao bloco é
constituída de alumínio natural, e vidro liso 3 mm.

3.2 Coleta de dados em campo
Para realização das medições in loco foram observados os seguintes parâmetros da NBR 15575-1, referentes
aos procedimentos que devem ser adotados para correta realização das medições:


Devem ser feitas em edificações em escala real (1:1);



Medir a temperatura de bulbo seco do ar no centro dos recintos: dormitório e sala, a uma altura de
1,20 m do piso;



Em caso de edifícios multipiso, e para medições realizadas no verão, escolher uma ou mais unidades
localizadas no último andar, com a janela do dormitório ou sala voltada para o Oeste e outra parede
exposta voltada para o Norte;



Realizar as medições internas sem a presença de fontes internas de calor (ocupantes, lâmpadas,
outros equipamentos em geral);



Realizar a medição da temperatura do ar externa à sombra;



Trabalhar com uma sequência mínima de medição de três dias e analisar os dados do terceiro dia;

Foram escolhidas as unidades 305, do Bloco III, e 308, do Bloco VII, conforme Figura 3 e Figura 4,
ambas localizadas no último pavimento dos blocos habitacionais, e por conta da maior proximidade com os
requisitos de medição expostos na NBR 15.575 (ABNT, 2013).
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Figura 3 – Apto 305 do Bloco III

Figura 4 – Apto 308 do Bloco VII

Os equipamentos utilizados para a medição foram medidores de temperatura (°C) e umidade do ar
(%), modelo Testo 175H (Figura 5), que possuem sensores de temperatura do tipo Negative Temperature
Coefficient (NTC), com capacidade de medição de temperaturas entre -20°C a 55°C, com faixa de erro de até
0,40°C (temperatura) e 2% (umidade do ar), para mais ou para menos (TESTO, 2017). Foram utilizados 05
equipamentos, configurados no intervalo de medição de 30 minutos, distribuídos entre os quartos 01 e salas
de estar/jantar das unidades habitacionais (Figura 6), com um dos medidores posicionado abaixo do beiral da
porta de entrada do bloco III (Figura 7 e Figura 8), para medição externa.

Figura 5 – Medidor Testo 175H1

Figura 6 – Posicionamento dos medidores nas unidades habitacionais

Figura 7 – Beiral na entrada do Bloco III

Figura 8 – Posicionamento do medidor externo

Os medidores foram instalados às 09h da manhã no dia 06 de março de 2017, e recolhidos às 10h da
manhã no dia 10 de março de 2017, compreendendo um período de medição ininterrupto de 04 dias, para
coleta da temperatura e da umidade do ar. Os medidores internos foram posicionados no ponto médio dos
ambientes a uma altura de 1,20 m do piso (Figura 9, Figura 10, Figura 11 e Figura 12).
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Figura 9 – Medidor interno na sala de estar/jantar do apto 305

Figura 10 – Medidor interno do quarto 01 do apto 305

Figura 11 – Medidor interno no quarto 01 do apto 308

Figura 12 – Medidor interno na sala de estar/jantar do apto 308

Além do registro das temperaturas e umidade do ar das unidades habitacionais, foram coletadas
amostras das tintas utilizadas no revestimento externo do envelope construtivo (Figura 13 e Figura 14), para
a identificação do índice de absortância solar (α) do material através de medição em um espectrofotômetro.
As medições foram realizadas segundo padrões estabelecidos pela norma ASTM E903-12 (ASTM,
2012), para comprimentos de onda entre 300 e 2500 nm. Os valores de absortância espectral obtidos a partir
das medições em espectrofotômetro foram ajustados ao espectro solar padrão definido pela ASTM G173-12
(ASTM, 2012), segundo método apresentado por Dornelles (2008). A absortância solar de cada tinta foi
calculada para a região do espectro entre 300 e 2500 nm.

Figura 14 – Revestimento externo dos blocos habitacionais

Figura 13 – Amostras das tintas para medição da absortância
solar
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4. RESULTADOS
Durante o período de medição, a edificação em estudo apresentou um comportamento térmico uniforme,
com as temperaturas internas variando entre 27°C e 30°C, com exceção do quarto 01 do apartamento 308,
que possui a parede exposta a Oeste e com a presença de uma janela de vidro, onde foi registrada a
temperatura máxima de 32°C. Este resultado demonstra a eficiência que o sistema construtivo em alvenaria
de bloco cerâmico possui em manter a baixa variação de temperatura interna, em comparação com a
temperatura externa, onde foi verificada temperaturas do ar mínima de 23°C e máxima de 32°C (Figura 15).
A umidade do ar se manteve alta durante a maior parte do tempo, característica típica do clima de São Luis,
por sua proximidade com o litoral (Figura 16).
Durante o período de medição, o clima em São Luís apresentou-se parcialmente nublado (Figura 17),
com ocorrência de chuvas durante a manhã, e início da tarde. Estas chuvas foram suficientes para baixar a
temperatura externa, chegando aos 27°C às 12h do dia 08/03, e 29°C às 12h do dia 09/03.
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Figura 15 – Gráfico de temperaturas do ar nos ambientes internos e na área externa

100

90
85
80
75
70
65
60

09:30 - 06/03
12:30 - 06/03
15:30 - 06/03
18:30 - 06/03
21:30 - 06/03
00:30 - 07/03
03:30 - 07/03
06:30 - 07/03
09:30 - 07/03
12:30 - 07/03
15:30 - 07/03
18:30 - 07/03
21:30 - 07/03
00:30 - 08/03
03:30 - 08/03
06:30 - 08/03
09:30 - 08/03
12:30 - 08/03
15:30 - 08/03
18:30 - 08/03
21:30 - 08/03
00:30 - 09/03
03:30 - 09/03
06:30 - 09/03
09:30 - 09/03
12:30 - 09/03
15:30 - 09/03
18:30 - 09/03
21:30 - 09/03
00:30 - 10/03
03:30 - 10/03
06:30 - 10/03
09:30 - 10/03

Umidade do Ar (%rH)

95

Área Externa

Quarto 01 apto 308

Estar/Jantar apto 308

Quarto 01 apto 305

Estar/Jantar apto 305

Figura 16 – Gráfico de umidade do ar nos ambientes internos e na área externa
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Figura 17 – Condição climática na manhã do dia 08/03/2017

Conforme a NBR 15.575, foi escolhido o 3° dia de medições para a análise dos dados de desempenho
térmico da edificação (09/03/2017), conforme apresentado nas figuras 18 e 19.
As maiores temperaturas encontradas neste período de medição foram de 30°C, medido às 16h30 no
quarto 01 do apartamento 308 do bloco VII, e de 30°C medido às 13h na área externa, demonstrando uma
divergência de 2°C com a temperatura máxima do dia típico de verão para São Luis, citado na NBR 15.575-1
(Tabela 1). As menores temperaturas foram de 24°C às 05h30 na área externa, e de 27°C medido as 05h30
nos quartos dos apartamentos 308 e 305.
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Figura 18 – Gráfico de temperaturas do ar registradas no 3° dia de medições.
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Figura 19 - Gráfico de umidades do ar registradas no 3° dia de medições.

Tabela 1 – Dados climáticos do dia típico de verão para a cidade de São Luís-MA (Adaptado da NBR 15.575-1)

Cidade

São Luis

Temperatura

Amplitude diária

Temperatura de

Radiação solar

Nebulosidade

máxima diária

de temperatura

bulbo úmido

(Wh/m²)

(décimos)

(°C)

(°C)

(°C)

32,5

7,4

25,9

4.068

5

A umidade do ar se manteve inversamente proporcional à temperatura dos ambientes, com valores
máximos na área externa, de 95% durante o período das 22h às 24h do dia 09/03, e o menor valor registrado
internamente à edificação, no quarto 01 do apartamento 308, chegando à 70% no período das 13h.
As medições de temperatura do ar apresentaram o atendimento da edificação ao requisito de
desempenho térmico no verão apresentado na NBR 15575 (ABNT, 2013), onde as condições térmicas no
interior da edificação devem ser melhores ou iguais às condições externas (Tabela 2).
Tabela 2 – Desempenho térmico dos ambientes internos, segundo critérios da NBR 15575 (ABNT, 2013).
Ambiente

Temperatura máxima interna

Temperatura máxima externa, à sombra

Ti, max (°C )

Te, max (°C )

Quarto 01 apto 308

30

Estar/Jantar apto 308

28

Nível de Desempenho

Mínimo*
Superior***
30

Quarto 01 apto 305

29

Intermediário**

Estar/Jantar apto 305

28

Superior***

* Nível de desempenho considerado mínimo quando Ti, max = Te, max
** Nível de desempenho considerado intermediário quando Ti, max = Te, max -1°C
*** Nível de desempenho considerado superior quando Ti, max = Te, max -2°C
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Através das medições de refletância espectral das tintas utilizadas como revestimentos externos nas
edificações (Figura 20), foi possível calcular suas absortâncias, sendo que a tinta na cor marfim apresentou
refletância solar de 69%, e absortância solar de 31%, enquanto a cor camurça apresentou refletância solar de
41% e absortância solar de 59%. A NBR 15.575 estabelece que vedações externas com superfícies que
apresentam valores de absortância menores que 60% (caso de ambas as tintas aqui avaliadas), devem
apresentar transmitância térmica (U) igual ou inferior à 3,7 W/m².K, para atendimento do requisito de
adequação das paredes externas.
As vedações externas dos ambientes aferidos são compostas de alvenaria de bloco cerâmico revestidos
internamente com massa de gesso e externamente com argamassa de cimento e areia, apresentando
transmitância térmica igual a 1,85 W/m².K (INMETRO, 2013), em atendimento ao critério mínimo de
desempenho (Figura 21).

Figura 21 – Propriedades térmicas da parede externa
Fonte: INMETRO (2013)

Figura 20 – Refletância espectral das tintas medidas em
laboratório

5. CONCLUSÕES
A alvenaria estrutural de blocos cerâmicos é um sistema construtivo bastante difundido no setor da
construção civil na região de São Luís-MA, porém pouco avaliado quanto ao seu desempenho e principais
características que promovam a habitabilidade das edificações.
Através do estudo de caso realizado neste trabalho, a partir de medições em campo, foi possível
verificar o desempenho adequado da edificação construída com esse sistema construtivo aos requisitos e
critérios de desempenho apresentados na NBR 15575, demonstrando que o sistema em paredes de blocos
cerâmicos avaliado apresenta-se como alternativa adequada para as condições climáticas de São Luís-MA.
Os resultados de avaliação pelo método simplificado da norma de desempenho, considerando-se a
transmitância térmica limite de 3,7 W/m²K para absortâncias menores que 60%, também atenderam aos
requisitos da norma para essa cidade, localizada na zona bioclimática 8.
Os dados coletados nesta medição, além de servir para análise do desempenho térmico do envelope
construtivo deste tipo de sistema em específico submetido às condições climáticas da cidade de São Luís,
serão utilizados também para validar uma simulação computacional a ser realizada com software BIM. Esta
validação ocorrerá em etapas futuras de pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Instituto de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a qual visa avaliar o uso da Tecnologia BIM para a
simulação do desempenho térmico das edificações habitacionais.
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RESUMO

Difundido como uma ferramenta de melhoria no desempenho e conforto térmico em edificações, o vidro
insulado, que é amplamente utilizado na Europa e América do Norte, vem sendo introduzido no mercado
brasileiro sem considerar, entretanto, o clima local. Este estudo tem como objetivo analisar o desempenho
térmico do vidro insulado em edifícios de escritórios de planta aberta e alta densidade de ocupação. Para tanto,
realizaram-se simulações computacionais de desempenho termo-energético de um pavimento de escritórios
hipotético utilizando o software EnergyPlus. Comparou-se o uso de vidros laminados com a sua composição
de vidro insulada, para duas cidades brasileiras de climas distintos: Curitiba e Boa Vista. Além do tipo de
vidro, variou-se seu fator solar e o percentual de abertura da envoltória. Nos resultados obtidos, em Curitiba
os modelos com vidro insulado obtiveram maior consumo para resfriamento comparado aos modelos com
vidro laminado de mesmo fator solar e percentual de abertura da fachada. O oposto ocorreu em Boa Vista,
onde os modelos com vidro insulado mostraram consumos menores. A partir da amostra observada, entendese que o aumento da resistência térmica devido à câmara de ar nos vidros insulados será ou não benéfico à
edificação dependendo da relação entre as temperaturas externas do ar e a temperatura de setpoint mantida
internamente pelo sistema de condicionamento de ar.
Palavras-chave: Vidro insulado, Eficiência energética, Simulação computacional.

ABSTRACT

Insulated glass is known worldwide as a tool for improving buildings’ thermal performance and comfort. Being
extensively used in Europe and North America this material has been introduced in the Brazilian market
without proper appreciation of the local climate. This study aims at analyzing the thermal performance of
insulated glass in office buildings with open-plans and high occupancy density. The analysis was developed
based on computational thermo-energy performance simulations of a hypothetical office floor, using the
software EnergyPlus. The use of laminated glass was compared to the use of insulated glass composition for
two Brazilian cities with distinct climates: Curitiba and Boa Vista. In addition to the type of glass, both its
solar factors and the window-to-wall ratios were varied. In the results obtained, the Curitiba models with
insulated glass achieved a higher power consumption for air cooling than models with laminated glass with
the same solar factor and percentage of opening of the facade. The opposite occurred in Boa Vista, where the
models with insulated glass showed lower power consumption. From the observed sample, the conclusion is
that the increase of thermal resistance due to the air chamber, within the insulated glass, will be beneficial to
the building depending on relation between the external air temperature and the setpoint temperature
maintained internally by the air conditioning system.
Keywords: Insulated glass, Energy efficiency, Computer simulation.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil se encontra em um quadro de alto consumo de energia elétrica, o qual permanece em crescimento e
com custos cada vez mais elevados. Nos últimos cinco anos, o PIB (produto interno bruto) brasileiro cresceu
14,4%, enquanto o consumo energético total apresentou um aumento de 17,6%. Em 2015, os edifícios foram
responsáveis por 43% do consumo total da energia elétrica gerada no país, sendo 14,8% referentes ao setor
comercial, como escritórios, centros de compras, escolas, entre outros (MME, 2016). Quando se analisa o uso
final da energia elétrica em edificações comerciais, estudos indicam que o condicionamento de ar representa
de 35 a 70% do consumo total edificação (LI; LAM, 2000; CARVALHO; ROVERE; GONÇALVES, 2010;
BESEN; WESTPHAL, 2014).
Os ganhos de calor de uma edificação são compostos por fontes internas e externas. As cargas internas
provêm principalmente da ocupação, do sistema de iluminação e dos equipamentos elétricos. Os ganhos
térmicos externos da edificação advêm, em grande parte, das trocas térmicas por condução e da radiação solar
que incide na sua envoltória. Esta deve atuar como um filtro moderador – de luz, calor, ar e umidade – entre o
espaço interno e o meio externo, tornando-a um fator determinante na manutenção da qualidade ambiental
interna e na maximização da eficiência energética da edificação, independente das variações nas condições
externas.
Quando se fala na transmissão de calor através da envoltória, enfatiza-se a preocupação com os vidros,
pois nestes as trocas são mais diretas e intensas devido à sua transparência à radiação solar e elevada
transmitância térmica. Segundo Lee et al. (2013), a transmitância das janelas costuma ser cinco vezes maior
que outros componentes do envelope da edificação, devido a este fato, cerca de 20 a 40% da energia total do
edifício é desperdiçada através das janelas. Portanto, o vidro deve ser adequado ao clima local e ao tipo de
edificação, visto que impacta diretamente no seu consumo energético. A escolha do vidro no projeto
arquitetônico pode ser caracterizada como uma estratégia passiva, quando pensada para amenizar o efeito da
radiação solar. Singh e Garg (2009) destacam a relação do clima com a economia de energia, visto que uma
mesma janela não funcionará de maneira idêntica em um clima que necessita aquecimento e em outro clima
que necessite resfriamento, por exemplo. O que é benefício para um, pode se transformar em perda para outro.
Atualmente, nota-se uma tentativa de importar para o Brasil tecnologias construtivas empregadas em
outros países, sem considerar, entretanto, o clima local. Os vidros insulados são um exemplo desta situação.
Este tipo de composição consiste em duas ou mais lâminas de vidro posicionadas paralelamente com uma
câmara de gás de baixa condutividade térmica (como ar, argônio, xenônio e criptônio) entre elas. O principal
objetivo desta composição é o isolamento térmico proporcionado pela camada de gás. Este bloqueio atua tanto
no fluxo exterior-interior, dificultando a entrada de calor por diferença de temperatura, como no fluxo interiorexterior, dificultando a dissipação de carga interna gerada por pessoas, iluminação e equipamentos (HUANG;
NIU; CHUNG, 2014). Devido a este isolamento proporcionado pela câmara de gás, as composições de vidro
insuladas são comumente empregadas em edificações na Europa e na América do Norte, onde há invernos
rigorosos, com o objetivo promover maior eficiência energética e conforto térmico no interior das edificações.
Besen e Westphal (2012) alertam que este tipo de vidro é apropriado para climas extremos e que são
necessários mais estudos que avaliem o seu desempenho em climas brasileiros.
Frequentemente encontram-se pesquisas, principalmente europeias, que já pressupõem que os vidros
insulados são uma ferramenta de otimização da eficiência energética de edificações, comerciais e residenciais.
Este fato é notável ao se perceber que pesquisas realizadas nestas áreas, comparando o desempenho de
diferentes tipos de vidros, tendem a contrapor apenas diferentes configurações de vidros insulados (duplos e
triplos) como em Stegou-Sagia et al. (2007), que considera climas gregos (Atenas e Tessalônica); Poirazis,
Blomsterberg e Wall (2008), para o clima de Gotemburgo (Suécia); Jaber e Ajib (2011), para os climas de
Amã, Aqaba (Jordânia) e Berlim (Alemanha); Ochoa et al. (2012), para o clima de Amsterdã (Holanda); Lee
et al. (2013), para os climas asiáticos; e Atzeri et al. (2016), para o clima de Roma (Itália).
Os gregos Tsagarakis, Karyotakis e Zografakis (2012) já apresentam o uso de vidros duplos como uma
medida de economia de energia que contribui para consumo energético eficiente e para as condições de
conforto térmico e acústico no ambiente interno de edifícios de escritórios. Enfatizam que o emprego de vidros
duplos é obrigatório na Grécia desde 1979, ano em que entrou em vigência a Regulamentação de Isolamento
Térmico de Edifícios, satisfazendo requisitos da normatização da União Europeia.
Entretanto, no geral, essas localidades encontram-se em altas latitudes, acima dos trópicos, entre as
latitudes 25° e 70°, enquanto grande parte do Brasil está localizado quase em sua totalidade na região
intertropical, entre latitudes entre -33° e 5°. Pinto e Westphal (2016) realizaram um estudo sobre a viabilidade
do uso de vidros insulados para o clima brasileiro em escritórios. A pesquisa se focou em duas cidades de
clima temperado: Porto Alegre e Florianópolis. Constatou-se que, para estes climas, o isolamento térmico
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proporcionado pela câmara de ar impede a dissipação das cargas internas geradas na edificação, aumentando
o consumo com condicionamento de ar.
Neste contexto, questiona-se a possibilidade de o isolamento térmico gerado pela utilização de vidros
insulados também ser uma ferramenta de melhoraria no desempenho térmico das edificações de escritórios
para os diferentes climas encontrados no Brasil.
Para tanto, realizou-se um estudo que analisa o desempenho térmico de um pavimento típico de edifícios
de escritórios de planta aberta, com alta densidade de ocupação. Este será executado comparando a utilização
do vidro laminado e sua composição insulada, variando o fator solar do vidro laminado e o percentual de
abertura da fachada. As previsões de consumo de energia elétrica foram obtidas por simulação computacional
de desempenho de edificações, utilizando o software EnergyPlus.
Neste estudo foram analisadas duas cidades brasileiras de climas bastante distintos. Selecionaram-se
Curitiba, devido às suas temperaturas mais baixas e maior variação de incidência de radiação solar ao longo
do ano, comparado a outras capitais brasileira, e Boa Vista, por possuir temperatura média anual entre as mais
altas e maior constância na intensidade de radiação solar incidente.

2. OBJETIVO
Este estudo tem como objetivo analisar o desempenho térmico de escritórios de planta aberta, com alta
densidade de ocupação, comparando o uso de vidros laminados com a sua composição de vidro insulada, para
duas cidades brasileiras de climas distintos.

3. MÉTODO
Com o propósito de atender ao objetivo proposto, obtiveram-se dados de consumo energético de um pavimento
escritórios de planta aberta, com alta densidade de ocupação, por meio de simulação computacional de
desempenho de edificações utilizando o software EnergyPlus. Esta pesquisa foi desenvolvida em cinco etapas:
(1) seleção as cidades a serem estudadas; (2) caracterização do modelo de edificação base; (3) especificação
dos parâmetros variáveis; (4) simulação computacional; e (5) análise dos resultados.

3.1. Seleção dos Climas
A radiação solar incidente na fachada das edificações e a diferença entre a temperatura do ar interno e externo
são os principais fatores climáticos que influenciam no desempenho de um vidro. Desta forma, selecionaramse duas cidades brasileiras de climas distintos dentre as capitais, tendo como critérios a disponibilidade média
anual de radiação solar global horizontal, a variabilidade desta radiação solar entre as estações do ano e a
temperatura média anual do ar.
Os dados de radiação solar média foram obtidos por meio de observação dos mapas solarimétricos
brasileiros disponíveis no Atlas Brasileiro de Energia Solar (PEREIRA et al., 2006). Observaram-se o mapa
Radiação Solar Global Horizontal Média Anual e os quatro mapas de Radiação Solar Global Média Sazonal.
Estes mapas indicam intervalos de radiação média no território brasileiro. Para obter as temperaturas médias
anuais, utilizaram-se os dados de temperatura do ar externo provenientes dos arquivos climáticos das cidades.
A partir destes dados selecionaram-se para este estudo as cidades Curitiba, no Paraná, e Boa Vista, em
Roraima. Enquanto Curitiba possui radiação solar global horizontal média anual dentre as mais baixas das
capitais brasileiras, entre 4,55 e 4,90 kWh/m², a de Boa Vista está entre as mais elevadas, entre 5,25 e 5,60
kWh/m². Além disso, como se pode observar na Tabela 1, a radiação média sazonal de Curitiba varia entre
3,15 e 5,95 kWh/m² ao passo que esta oscilação é significativamente menor em Boa Vista, entre 4,90 e 5,95
kWh/m². Quanto à temperatura do ar, Curitiba possui a menor média anual dentre as capitais e Boa Vista, uma
das maiores.
UF
PR
RR

Tabela 1 – Dados de Radiação Solar Global Horizontal e Temperatura Média Anual do Ar: Curitiba e Boa Vista.
Rad. Média Sazonal [kWh/m²]
Temperatura do Ar:
Radiação Média
Cidade
Anual [kWh/m²]
Dez-Fev
Mar-Mai
Jun-Ago
Set-Nov
Média Anual
Curitiba
4,55 - 4,90
5,60 - 5,95
3,85 - 4,20
3,15 - 3,50
4,90 - 5,25
17,19
Boa Vista
5,25 - 5,60
5,25 - 5,60
4,90 - 5,25
4,90 - 5,25
5,60 - 5,95
27,02
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3.2. Modelagem da Edificação
3.2.1. Geometria
No estudo analisou-se um pavimento tipo de
um edifício de escritórios hipotético, de planta
aberta. Utilizou-se como base o modelo de
pavimento de escritórios de Lam e Hui (1995),
o qual se caracteriza por sua planta quadrada
com divisões internas simplificadas.
O pavimento foi divido em nove zonas
térmicas, sendo quatro zonas periféricas, quatro
zonas internas e uma zona central (core).
Definiram-se as zonas periféricas limítrofes à
parede externa com largura de 4,57 metros de
acordo com recomendações dos requisitos de
modelagem para cálculo de desempenho de
edificações, na ASHRAE Standard 90.1
(ASHRAE,
2007).
Esta
configuração
possibilita análises relacionadas à orientação
solar e às áreas mais próximas às janelas,
regiões que sofrem maior influência na
variação nas aberturas. A Figura 1 apresenta
uma planta esquemática do pavimento e suas
dimensões. Também retrata o seu zoneamento
térmico. Consideraram-se as linhas tracejadas
Figura 1 – Planta esquemática do pavimento tipo, considerando o
como partições virtuais, sem paredes físicas
condicionamento de ar, dimensões e divisão das zonas térmicas
entre as zonas térmicas, mantendo a (unidade: m). Linhas tracejadas representam partições virtuais. Fonte:
Baseado em Lam e Hui, 1995.Imagem elaborada pela autora.
configuração de planta aberta. Estas divisórias
foram modeladas no EnergyPlus como um material “Infrared Transparent”, o qual funciona como um elemento transparente que permite a transmissão da
radiação visível e solar, porém não participa com trocas convectivas e condutoras entre as zonas que separa.

3.2.2. Ganhos internos
A ocupação, densidade de carga de equipamentos e a potência de iluminação foram definidas conforme
recomendado na ABNT NBR 16.401-1:2008 (ABNT, 2008), considerando escritórios com alta carga interna.
Considerou-se a ocupação do pavimento de uma pessoa por posto de trabalho. A taxa metabólica de cada
ocupante foi estabelecida de acordo com o anexo B da ISO 7730:2005 (ISO, 2005). A Tabela 2 apresenta as
densidades de carga interna utilizadas.
Tabela 2 – Tabela resumo: densidade de ocupação.
Densidade Ocupação Equipamentos Iluminação Taxa Metabólica
Alta
7,7 m²/pessoa
21,5 W/m²
16,0 W/m²
126W/pessoa

As rotinas de uso dos sistemas da edificação foram configuradas conforme Figura 2. A ocupação e a
utilização dos sistemas são reduzidas entre 12 e 15 horas considerando o período de almoço. Não se considerou
ocupação durante o fim de semana. Determinou-se 5% da iluminação e equipamentos em funcionamento
constante em períodos sem ocupação. O acionamento da iluminação artificial foi configurado de forma
estática, sem considerar a disponibilidade de iluminação natural.

Figura 2 - Schedules para os dias de semana: (a) Ocupação; (b) Iluminação; (c) Equipamentos.
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3.2.3. Materiais
Elegeram-se materiais que atendem aos pré-requisitos de envoltória para nível A em eficiência definidos pelo
RTQ-C (INMETRO, 2013b) para as duas cidades estudadas, concomitantemente. Este documento apresenta
diferentes limites de transmitância (U), capacidade térmica (CT) e absortância (α) para as zonas bioclimáticas.
A Tabela 3 apresenta as especificações dos materiais selecionados. As paredes internas e externas são
revestidas por pintura na cor branco gelo. No piso, considerou-se a cor mel. Para definir o valor de absortância
utilizou-se o Anexo Geral V, do RAC. (INMETRO, 2013a)
Tabela 3 - Elementos Construtivos
Composição
Paredes
Externas
Paredes
Internas
Laje (Piso
e Teto)

Placa de gesso (12,5mm) + Lã de rocha
(90mm) + Placa cimentícia (10mm)
Placa de Gesso (15mm) + Lã de Vidro
(50mm) + Placa de Gesso (15mm)
Reboco (25mm) + Laje Concreto (200mm) +
Reboco (25mm) + Piso Cerâmico (7.5mm)

Transmitância
[U]

Capacidade
Térmica [CT]

Absortâncias
[α]
Interna: α =0,297
Externa: α =0,297

0,90 W/m²K

29 kJ/m²K

0,69 W/m²K

-

α =0,297

2,74 W/m²K

-

Reboco: α =0,297
Piso: α =0,418

Em todas aberturas utilizaram-se persianas do tipo rolo com refletância média e baixa transmitância. As
cortinas foram configuradas com controle de sombreamento que é ativado quando a radiação solar difusa
exceder ao setpoint definido, arbitrariamente, em 250 W/m².
Considerou-se um pavimento intermediário, no décimo andar (30 metros de altura). Desta forma, a
cobertura e o piso foram configurados como fechamentos adiabáticos. No modelo computacional, para as
divisões entre as zonas térmicas foram utilizadas divisórias virtuais. Para a delimitação do core utilizou-se a
configuração de paredes internas.

3.2.4. Sistema de Condicionamento de Ar
O pavimento é condicionado artificialmente
com sistema de condicionamento de ar de
expansão direta do tipo PTHP (Packaged
Terminal Heat Pump), equivalente ao uso de
aparelhos splits, com exceção do core, que não
é climatizado. A Tabela 4 apresenta as
características do sistema de condicionamento
de ar utilizado.
O sistema deve operar das sete horas até
as 21 horas, com dimensionamento da
capacidade variando conforme dados de
simulação. Nos fins de semana a edificação foi
considerada desocupada e, portanto, sem
funcionamento do sistema de condicionamento.

Tabela 4 - Características do Sistema de Condicionamento de Ar
Tipo

PTHP (Packaged Terminal Heat
Pump).

COP

3,0 W/W

Capacidade

Definida pelo auto
dimensionamento do EnergyPlus.

Renovação
de ar

0,0075 m³/s por pessoa

Setpoints

Aquecimento: 20°C
Resfriamento: 24°C

Taxa de
infiltração

0,3 trocas de ar por hora

3.3. Especificação dos Parâmetros Variáveis
Para analisar a influência do isolamento térmico gerado pela câmara de ar presente no vidro insulado,
realizaram-se comparações entre vidros insulados - duplos com câmara de ar – e vidros laminados. Para tanto,
a composição insulada é formada pelo vidro laminado correspondente a um fator solar acrescido de uma
câmara de ar de espessura 12,7 mm e uma lâmina de vidro monolítico incolor.
Além do tipo de vidro, variou-se o fator solar (FS) do vidro laminado e o WWR (window-to-wall ratio,
área de janela na envoltória). O FS variou em aproximadamente 30, 40, 50 e 60%. O WWR variou em 30, 40,
50 e 60%, e todas as fachadas do pavimento possuem o mesmo WWR. A combinação destes fatores resultou
em 32 modelos para cada cidade. Optou-se por selecionar vidros existentes no mercado brasileiro. A Tabela 5
apresenta, em resumo, as propriedades térmicas do vidro laminado e da composição insulada para cada fator
solar base (indicados na tabela como FS 30%, FS 40%, FS 50% e FS 60%). As especificações totais das
configurações de vidros insulados foram obtidas por meio do software WINDOW 7.4 (LBLN, 2016).
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Tabela 5 - Propriedades ópticas e térmicas resumidas dos vidros
Fator Solar
Base
FS 30%

FS 40%

FS 50%

FS 60%

LAMINADO
Espessura [mm]
Processo
U [W/m²K]
Fator Solar
Espessura [mm]
Processo
U [W/m²K]
Fator Solar
Espessura [mm]
Processo
U [W/m²K]
Fator Solar
Espessura [mm]
Processo
U [W/m²K]
Fator Solar

8
Laminado com
incolor
5,63
0,28
8
Laminado com
incolor
5,63
0,40
8,4
Laminado com
incolor
5,6
0,52
8
Laminado com
incolor
5,63
0,57

Externo
8
Laminado com
incolor
5,63
0,28
8
Laminado com
incolor
5,63
0,40
8,4
Laminado com
incolor
5,6
0,52
8
Laminado com
incolor
5,63
0,57

INSULADO
Interno
6
Monolítico
5,7
0,84
6
Monolítico
5,7
0,84
6
Monolítico
5,7
0,84
6
Monolítico
5,7
0,84

Composição
8+12,7+6
Laminado + câm. ar +
monolítico
2,745
0,23
8+12,7+6
Laminado + câm. ar +
monolítico
2,745
0,34
8+12,7+6
Laminado + câm. ar +
monolítico
2,791
0,49
8+12,7+6
Laminado + câm. ar +
monolítico
2,745
0,5

3.4. Simulação Computacional
Realizaram-se as simulações computacionais de desempenho energético de edificações através do programa
computacional EnergyPlus. Estas simulações necessitam de arquivos climáticos com extensão *.epw (Energy
Plus Weather File) que caracterizam as condições climatológicas de um ano base para os locais estudados, a
partir de dados horários. Os arquivos utilizados nesta pesquisa foram obtidos na biblioteca de arquivos
climáticos do próprio software EnergyPlus. Para Curitiba, usou-se o arquivo do tipo SWERA. Para Boa Vista
optou-se pelo arquivo do tipo TMY, devido a incoerências encontradas nos dados do arquivo tipo SWERA.

3.5. Análise de Resultados
O desempenho térmico dos modelos foi avaliado por meio dos dados de consumo de energia elétrica obtidos
nas simulações. Analisaram-se os consumos anuais de energia elétrica para resfriamento do ar, comparando
todos modelos. Este recorte foi feito por este ser o uso energético que sofre maior influência do tipo de vidro.
A fim de entender a relação do clima local com a utilização de vidros insulados, comparou-se a
temperatura média diária do ar no exterior da edificação com a diferença de consumo diário em
condicionamento do ar entre modelos com vidro insulado e laminado de mesmo FS e WWR. Elegeram-se dois
períodos de cinco semanas consecutivas, configurando um período típico de verão, entre os dias 27 de janeiro
e 1° de março, e um período típico de inverno, entre 30 de julho e 2 de setembro.

4. RESULTADOS
4.1. Consumo Energético Anual com Resfriamento do Ar
A Figura 3 apresenta o consumo energético anual com resfriamento de ar previsto para os modelos de Curitiba.
Nota-se que o modelo de menor consumo foi o com vidro laminado, fator solar 30% e WWR de 60%. O
modelo de vidro insulado, com fator solar de 50% e WWR de 60% apresentou o maior consumo em relação
aos demais.
Na Figura 4 se pode observar o consumo energético anual com resfriamento de ar previsto para os
modelos de Boa Vista. O modelo com vidro insulado, fator solar 30% e percentual de abertura da fachada de
30% obteve o menor consumo dentre os modelos simulados para esta cidade. O modelo com maior consumo
foi o com vidro laminado, FS 50% e WWR 60%.
Para Curitiba, todos os modelos com vidro insulado apresentaram consumo anual com resfriamento
maior comparado aos modelos com vidro laminado de mesmo FS e WWR. A diferença de consumo entre os
pares variou entre 4,6% (FS 40% e WWR 30%) e 9,3% (FS 50% e WWR 60%). Observou-se a tendência de
que esta diferença no consumo aumente quanto maior for o WWR. Em contraponto, para Boa Vista os modelos
com vidro insulado apresentaram menor consumo energético para resfriamento comparado aos modelos com
vidro laminado de mesmo FS e WWR. Entretanto, as diferenças de consumo entre os pares se mostraram
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bastante inferiores às encontradas para Curitiba. Observam-se diferenças entre 0,4% (FS 50% e WWR 60%)
e 1,5% (FS 40% e WWR 60%).
Espera-se que o consumo dos modelos com mesmo vidro aumente conforme o percentual de abertura
da fachada se amplie. Todavia, para Curitiba, identifica-se que nos modelos de FS 30%, tanto com vidro
laminado quanto com vidro insulado, e nos modelos de vidro laminado com FS 40% o consumo com
resfriamento diminuiu em 2,1%, 4,9% e 2,1%, respectivamente. Nos modelos de vidro insulado com FS 40%
o consumo do modelo com WWR 60% foi maior que os demais, porém a diferença com o modelo de WWR
30% foi de apenas 0,6%. Em contrapartida, para os modelos de Boa Vista essa hipótese se aplica integralmente,
porém, como era esperado, nota-se que quanto menor o fator solar do vidro, menor é a influência do WWR no
consumo para resfriamento. O consumo para resfriamento do ar nos modelos com vidro insulado e FS 30%
variam em até 1,2%, enquanto o consumo nos modelos de vidro insulado com FS 50% variam em até 7%.
Apesar das temperaturas médias diárias em Curitiba se manterem entre 7,5°C e 26°C durante o ano,
apenas cinco modelos apresentaram consumo para aquecimento, e ainda assim com valores desprezíveis,
(abaixo de 0,001 kWh/m² no ano). Isto ocorre devido à elevada carga interna nestes ambientes combinado ao
seu horário de funcionamento predominantemente diurno. Os modelos de Boa Vista não apresentaram
consumo energético para aquecimento.

Figura 3 - Consumo de energia elétrica anual para resfriamento: Curitiba.

Figura 4 - Consumo de energia elétrica anual para resfriamento: Boa Vista.

4.2. Relação do Consumo Diário com Resfriamento do Ar e Temperatura Média Diária do Ar
Os gráficos apresentados nas Figura 5, Figura 6, Figura 7 e Figura 8 relacionam o consumo energético diário
para condicionamento do ar com a temperatura média diária externa do ar para um período de verão e um
período de inverno. Para tanto, é exposta a diferença de consumo entre o modelo de vidro insulado e o de vidro
laminado com mesmo FS e WWR. Quando esta diferença é um valor negativo significa que o consumo do
modelo de vidro insulado é menor do que o de vidro laminado. Para esta análise foram selecionados os pares
de cada cidade que obtiveram a maior diferença de consumo para resfriamento. Para as duas cidades foram
analisados os modelos com FS 50% e WWR 60%.
Para Curitiba, observa-se que durante os dois períodos o modelo com vidro insulado apresentou maior
consumo que o modelo com vidro laminado. Considerando os dados do arquivo climático utilizado, Curitiba
possui temperatura média do ar de 17,2°C, com temperatura média diária máxima de 25,1°C e mínima de
7,5°C. Assim sendo, a temperatura média diária se mantém abaixo ou próxima à temperatura de setpoint de
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resfriamento (24°C), ou seja, a temperatura interna no modelo mantida pelo ar condicionado durante todo
período de funcionamento do escritório. (Figura 5 e Figura 6)
O oposto ocorre para a cidade de Boa Vista. O modelo com vidro insulado apresentou menor consumo
em condicionamento do ar comparado ao modelo com vidro laminado durante todo o período analisado. Com
temperatura média do ar de 27,0°C, temperatura média diária máxima de 30,3°C e mínima de 23,58°C, a
temperatura média diária se mantem acima ou próxima à temperatura de setpoint de resfriamento (24°C)
durante todo ano. (Figura 7 e Figura 8)
Entende-se que este fenômeno ocorre devido ao isolamento térmico gerado pela câmara de ar presente
na composição de vidros insulados. Com temperaturas predominantemente abaixo da temperatura mantida
pelo sistema de condicionamento de ar, o vidro laminado permite que o modelo dissipe mais facilmente as
altas cargas térmicas internas geradas neste tipo de edificação, ao passo que, possuindo maior resistência
térmica, o vidro insulado dificulta esta transferência de calor. Em climas muito rigorosos, com temperaturas
do ar abaixo de zero, este bloqueio torna-se uma vantagem, gerando economia no consumo com aquecimento
do ar.
Em contrapartida, com temperaturas médias diárias mantendo-se acima do setpoint de resfriamento, a
baixa transmitância térmica do vidro insulado (aproximadamente metade em relação ao vidro laminado),
bloqueia a entrada de calor externo a ser acrescido às cargas térmicas internas. O vidro laminado permite maior
transmissão deste calor, sobrecarregando o sistema de condicionamento de ar.
Nota-se que, em todos os casos, quanto menor for a diferença entre a temperatura externa do ar e a
temperatura no interior da edificação, mantida entre 20°C e 24°C (setpoints de aquecimento e resfriamento)
pelo sistema de condicionamento de ar, menor será a influência da transmitância térmica do vidro no
desempenho energético da edificação. Consequentemente, menor será a diferença de consumo para
condicionamento do ar entre os modelos com vidro insulado e vidro laminado.
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Curitiba: Insulado X Laminado: Inverno (30/07 a 02/09)
(FS = 50% e WWR = 60%)
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Figura 5 – Diferença de Consumo para Resfriamento Período de Verão: Modelo Laminado X Insulado. Curitiba, Fator Solar 50% e
Percentual de Abertura 60%.

Setpoint de Resfriamento

Figura 6 - Diferença de Consumo para Resfriamento Período de Inverno: Modelo Laminado X Insulado. Curitiba, Fator Solar 50% e
Percentual de Abertura 60%.
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Boa Vista: Insulado X Laminado: Verão (27/01 a 01/03)
(FS = 50% e WWR = 60%)
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Figura 7 - Diferença de Consumo para Resfriamento Período de Verão: Modelo Laminado X Insulado. Boa Vista, Fator Solar 50% e
Percentual de Abertura 60%.

Setpoint de Resfriamento

Figura 8 - Diferença de Consumo para Resfriamento Período de Inverno: Modelo Laminado X Insulado. Boa Vista, Fator Solar 50%
e Percentual de Abertura 60%.

5. CONCLUSÕES
Este estudo analisou o uso de vidros insulados em escritórios no Brasil a partir do consumo energético com
condicionamento de ar de um pavimento de escritórios de planta aberta e alta carga interna. Avaliaram-se duas
cidades brasileiras de climas distintos: Curitiba e Boa Vista.
Os resultados indicam que, para o clima de Curitiba, que possui temperatura média anual de 17,2°C, o
uso do vidro laminado gera uma economia entre 4,6% e 9,3% comparado a utilização do vidro insulado. Para
o clima de Boa Vista, que possui temperatura média anual de 27°C, o uso do vidro insulado mostra-se mais
vantajoso em relação ao vidro laminado, porém com economia muito inferior, entre 0,4% e 1,5%.
Para este modelo de edificação estudado, quando a temperatura externa se mantém abaixo do setpoint
de resfriamento do sistema de condicionamento de ar, o aumento da resistência térmica gerado pela câmara de
ar nos vidros insulados dificulta a dissipação das cargas térmicas internas para o exterior mais resfriado. Por
ter maior transmitância térmica, o vidro laminado facilita este processo de transferência do calor por condução
através do vidro.
O oposto ocorre para situações em que a temperatura do ar externo se mantém acima do setpoint de
resfriamento. O fluxo de calor inverte-se e o calor externo é transferido para o interior da edificação elevando
ainda mais a carga térmica interna e sobrecarregado o sistema de condicionamento do ar. Ao diminuir a
transmitância térmica do vidro, esta transferência é limitada.
Quando a temperatura do ar externo se aproxima à temperatura interna mantida pelo sistema de
condicionamento de ar, a transmitância térmica do vidro terá pouca influência no desempenho térmico da
edificação.
Este estudo limita-se a duas cidades, evidenciando as disparidades entre climas do mesmo país que
influem fortemente no desempenho térmico dos vidros e amplia a discussão sobre a efetividade do uso de
vidros insulados como otimizadores da eficiência energética de edificações de escritórios no Brasil. Entretanto,
faz-se necessária uma análise com maior variedade climática para de fato avaliar o seu uso.
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RESUMO

A condensação superficial é uma patologia comum e que pode ser extremamente prejudicial para as
condições de habitabilidade de uma edificação. Avaliações de previsão de sua ocorrência são pouco
frequentes, com métodos pouco explorados no Brasil. Paralelamente, a simulação computacional para estudo
do desempenho térmico do ambiente construído tem tido grande crescimento. Alavancado por recentes
normas e regulamentos como a NBR 15575 e o RTQ-R, os procedimentos de avaliação são atualmente muito
difundidos e possibilitam uma grande melhoria nos projetos. Estes procedimentos dispõem de recursos muito
além daqueles aplicados nas ditas avaliações e que podem ser explorados pelos projetistas afim de
implementar avaliações muito superiores e que possibilitariam construções com menor incidência de
patologias. Neste trabalho propõe-se uma avaliação simplificada de ocorrência da condensação superficial
como aditivo ao processo proposto para simulação computacional pela NBR 15575 do desempenho térmico
dos edifícios. Utilizando o programa EnergyPlus, criou-se um modelo computacional para um edifício na
cidade de São Paulo (SP) e aplicou-se além do método conforme prescrito em norma alterações de
procedimento para revelar casos de possível ocorrência de condensação e os principais intervenientes. Foram
testados casos com dados de referência de dia típico local e com base no arquivo climático anual. Os
resultados demonstraram que o método de avaliação de conforto é facilmente adaptável à avaliação de
ocorrências de condensação e que a simulação já permite algumas observações de elementos de grande
influência no processo como os já previsto efeitos da ventilação e da absortâncias solar das fachadas.
Palavras-chave: simulação computacional, condensação, desempenho térmico.

ABSTRACT

Surface condensation is a common pathology and can be extremely harmful to the habitability conditions of
a building. Prediction assessments of its occurrence are infrequent, with methods little explored in Brazil.
Simultaneously, the computational simulation to study the thermal performance of the built environment has
had great growth. Leveraged by recent standards and regulations such as NBR 15575 and RTQ-R, evaluation
procedures are currently widespread and enable a major improvement in projects. These procedures have
resources well beyond those applied in the said evaluations and that can be explored by the designers in
order to implement far superior evaluations and that would allow constructions with less incidence of
pathologies. This work proposes a simplified evaluation of the occurrence of surface condensation as an
additive to the proposed process for computational simulation by NBR 15575 of the thermal performance of
buildings. Using the EnergyPlus program, a computational model was created for a building in the city of
São Paulo (SP) and applied in addition to the method as prescribed in standard procedure, changes to reveal
cases of possible occurrence of condensation and the main actors. Cases with reference data of typical local
day and based on the annual climatic file were tested. The results showed that the comfort evaluation method
is easily adaptable to the evaluation of condensation occurrences and that the simulation already allows some
observations of elements of great influence in the process such as the already predicted effects of ventilation
and solar absortance of the façades.
Keywords: computer simulation, condensation, thermal performance.
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1. INTRODUÇÃO
Se por um lado as edificações podem ser grandemente beneficiadas pelo efeito de armazenamento de
umidade e da capacidade de “transpiração” dos elementos construtivos (LAMBERTS, 1990; ORMELEZ;
ABADIE; MENDES, 2007; RODE, 2003), diversas patologias podem ter origem nos fluxos de umidade nos
edifícios. Materiais que absorvem e liberam umidade podem ser usados positivamente para reduzir os valores
extremos de níveis de umidade em ambientes internos (RODE et al., 2006). Além disso, elementos porosos,
como por exemplo as telhas cerâmicas, ao absorver umidade do ar no período noturno elevam sua
temperatura, e ao perder esta umidade no período diurno, têm uma redução da temperatura diurna,
apresentando assim uma amplitude térmica menor (BUENO, 1994). A umidade pode ter um efeito positivo
no conforto dos ocupantes e na qualidade do ar interior, ao mesmo tempo em que pode ter um efeito sobre os
mecanismos que degradam os materiais ou causam problemas como o crescimento de fungos e a
condensação.
A condensação ocorre em situações onde o ar entra em contato com zonas frias dos elementos de
construção e o valor da umidade absoluta ultrapassa o limite de saturação (DUARTE, 2010). Exemplo
comum deste fenômeno é o causado pelo resfriamento de superfícies por radiação de ondas longas durante o
período noturno, que levam o ar em contato a perder calor até atingir o ponto de orvalho. A ocorrência de
condensação nos edifícios é resultado de inter-relações entre o ambiente, sistemas construtivos e o
comportamento de seus ocupantes. É um processo reversível, onde, sob a ação de uma fonte de calor ou
mesmo o efeito do vento, o condensado pode evaporar. É importante diferenciar a capacidade de transportar
água líquida, da de vapor d’água. Enquanto a capacidade de transferência de vapor é chamada de
permeabilidade higroscópica, a difusão de água no estado líquido é chamada de capilaridade. Sendo que “a
maioria dos materiais higroscópicos é capilar, mas certos materiais capilares não são higroscópicos”
(CARVALHO, 2010). Ou seja, elementos que permitem a passagem de água no estado líquida deverão
permitir a passagem do vapor, mas nem sempre elementos que impedem a passagem da água, evitam a
passagem do vapor. As moléculas individuais do vapor de água são muito menores do que os conjuntos de
25 a 75 moléculas que compõem a água líquida (AUSTRALIAN BUILDING CODES BOARD, 2014).
Segundo a regulamentação inglesa BS 5250 (2011), em edifícios, a condensação pode ocorrer quando
o vapor de água, encontra superfícies expostas (condensação de superfície), onde ele suporta o crescimento
de fungos, ou internos aos elementos de construção (condensação intersticial). A maioria dos materiais de
construção permite a absorção do vapor de água a partir do ambiente. O vapor de água se difunde através dos
materiais da construção ou pode ser levada através de falhas e fissuras dentro e através da estrutura, quando a
temperatura de uma parte da estrutura atinge o do ponto de orvalho a condensação intersticial ocorre, mesmo
que isso ocorra no interior da parede. Problemas de condensação e mofo são comuns, afetando cerca de 15%
das casas no Reino Unido em certo grau de condensação. Em condições aceitáveis de uso, as especificações
dos projetistas deverão proporcionar um ambiente onde o risco de condensação é reduzido ao mínimo (BS
5250, 2011). A regulamentação destes aspectos no Brasil é ainda pouco estruturada sendo que, basicamente a
NBR 15575 indica em suas premissas de projeto a se assegurar a estanqueidade à água no imóvel em
condições normais de uso, considerando que, “a umidade acelera os mecanismos de deterioração e acarreta a
perda das condições de habitabilidade e de higiene do ambiente construído” (ABNT, 2013). Considerando
obviamente os casos onde este fenômeno é exagerado levando à patologias. Da mesma forma, a Norma
Regulamentadora – NR 8 (BRASIL, 2011) estabelece apenas que sejam observar as normas técnicas frente à
impermeabilização.
A umidade do ar está intimamente ligada à sensação de conforto (juntamente com temperatura,
atividade e vestimenta) e ao comportamento dos usuários. Sendo que os problemas relacionados a ela mais
comuns, independentemente do clima, são mofo, bolor e condensação. O fator mais importante que
influencia a geração destes problemas é a umidade relativa do ar. Embora este seja um termo comum, os
fatores que o regem, são normalmente mal compreendidos pelos usuários dos edifícios e por muitos
projetistas, sendo vital seu estudo para evitar os problemas citados (LSTIBUREK; CARMODY, 1991). Em
locais onde o ar permanece com umidade relativa em torno ou acima de 70% por longos períodos, existe um
elevado risco de crescimento de fungos (BUXTON, 2017). A Figura 1 apresenta uma Carta Psicrométrica
mostrando a inter-relação entre a quantidade de vapor de água dissolvida no ar (eixo vertical), a temperatura
(no eixo horizontal) e as curvas de umidade relativa. Considerando por exemplo uma situação com a
temperatura do ar à 30 oC e uma condição de 80% de umidade relativa (ponto A na Figura 1) a temperatura
do Ponto de Orvalho seria de 26 oC (para uma pressão atmosférica próxima à de São Paulo - SP). Assim,
uma pequena redução na temperatura (aproximadamente 4 oC a menos), dependendo da quantidade de vapor
de água no ar, pode já causar condensação. As definições dos termos e métodos de cálculo estão presentes na
NBR 15220 (2005) e no Handbook da ASHRAE (2013).
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Figura 1: Carta Psicrométrica (RORIZ, M., 2003)

Onde há maior concentração de vapor de água em um lado de um material do que no outro, o vapor de
água tentará difundir através do material para a concentração mais baixa. Desconsiderando fontes adicionais
de vapor, uma vez que o ar quente comporta uma maior quantidade de vapor d’água que o ar mais frio, é
possível considerar que, caso o exterior da edificação esteja uma temperatura mais elevada que o interior, o
fluxo de vapor seja no sentido de dentro para fora, pois a umidade relativa seria mais elevada internamente.
Ao mesmo tempo, no caso de temperaturas internas menores, a tendência é que caso ocorra a condensação,
esta aconteça na face externa das paredes (apesar de que este seja o lado mais quente da parede em si). Da
mesma forma, caso a situação seja oposta e internamente a temperatura seja superior, a tendência seria que a
condensação ocorresse na face interna da edificação. É no momento da queda de temperaturas que este
fenômeno aconteceria. Entretanto, como o fenômeno é influenciado por diversos parâmetros
simultaneamente, outros aspectos devem ser observados. Por exemplo, avaliando o risco de incidência ou
proliferação de bolor em São Paulo (SP), John (1987 apud NETO et al., 2003), notou que este geralmente,
ocorre com maior incidência na face sul dos edifícios. E explica que, nas estações chuvosas há ocorrência de
mais de 10 dias consecutivos de chuva, o que compromete a secagem da superfície e: “Pelo fato da insolação
ser mais importante na secagem da superfície do que a presença do vento, observa-se maior incidência de
agentes biológicos na face sul do que na face norte”.
O fluxo de massa de água pode ser influenciado pela ventilação, radiação solar e pela produção de
vapor local. Para se ter uma ideia, segundo dados do governo Australiano, um adulto contribui por
transpiração com até cerca de 3 litros (3 kg) de vapor de água por dia em um ambiente doméstico. Atividades
usuais dos ocupantes, como lavar louça, tomar banho, o cozimento e secagem de roupa, produzem até 15
litros (15 kg) de vapor de água por dia para uma família média de 4 pessoas (TASMANIA GOVERNMENT
DEPARTMENT OF JUSTICE, 2016). O efeito destes fluxos de água nas umidades relativas internas
depende das temperaturas do ambiente e da ventilação no local. Todavia, para ilustrar sua importância, é
possível considerar o caso, onde mantida uma temperatura fixa em 23 oC, se em um ambiente são acrescidos
6 gramas de vapor para cada metro cúbico do ambiente, uma condição, por exemplo em que o ar estivesse
com 70% de umidade relativa (ponto B na Figura 1), atingiria a saturação (ponto C na Figura 1).
No projeto de edificações estes princípios e as diversas condições de uso e manutenção devem ser
levados em conta. A ideia de ampliar a resistência das paredes não é necessariamente a melhor opção. Por
exemplo, considerando um edifício com isolamento térmico interno às paredes, uma vez que o isolante
normalmente não é impermeável ao vapor, existe grande risco de que ocorram situações de condensação
entre o isolante e a parede. Sendo esta condensação de grande risco à saúde, pois pode levar à propagação de
mofo ou bolor em camadas não visíveis da parede. A norma Inglesa BS 5250 (2011) apresenta este caso que
em tradução livre seria: “ Existe o risco de condensação intersticial que ocorre na superfície interior da
alvenaria. Isso pode molhar o isolamento ou a madeira em contato com a parede. Nestes casos, uma camada
de controle de vapor deve ser fornecida no lado quente do isolamento. No entanto, a utilização de uma
camada de controle de vapor pode criar um risco de condensação inversa na sua superfície exterior”.
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Considerando a alternativa de se adicionar internamente à camada de isolamento uma barreira ao vapor,
ainda é difícil a garantia de sua integridade física, pela própria dinâmica de uso dos ambientes internos, e em
caso de falha deste elemento poderia então, levar a novas situações de condensação intersticial. Para esta
situação, opções que envolvam uma melhoria na ventilação do ambiente e em um aquecimento destes
poderiam ter resultados muito mais produtivos e com menor risco de dano. As pontes térmicas devem ser
investigadas e os fluxos de calor nos edifícios averiguados. Minimizando assim as fontes reais de problemas.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é apresentar uma avaliação de testes de ocorrência de condensação superficial em
edifícios habitacionais localizados na cidade de São Paulo, por meio de simulação computacional
compatibilizada ao método de avaliação do desempenho térmico estabelecido pela ABNT NBR 15575
(2013).

3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido em três etapas principais:
• Avaliação do sistema construtivo aplicado frente aos parâmetros de desempenho térmico da
ABNT NBR 15575;
• Definição de um modelo computacional representativo;
• Avaliação das temperaturas superficiais em um dia típico;
• Avaliação das temperaturas superficiais em um ano típico.

3.1. Edificações em estudo
Os projetos avaliados se referem a edifícios habitacionais multipavimentos tipo H, com 04 apartamentos por
pavimento, conforme as plantas esquemáticas das Figuras 2.

Figura 2: Planta do apartamento Tipo

O sistema construtivo adotado é constituído por estrutura em concreto armado, paredes em blocos de
concreto com largura de 14 e 19 cm. Revestimento externo em monocapa, (espessura 4 cm) e interno em
gesso (1 cm) e pintura látex. Tem pé-direito de 2.78 m, Pisos e lajes em concreto (espessura de 10 cm e
densidade de 2400 kg/m3), na cozinha, área de serviço e banheiros têm recobrimento cerâmico (densidade de
2000 kg/m3, espessura de 2 cm). A cobertura é composta por laje de concreto impermeabilizada com
isolamento térmico (1 cm de poliestireno expandido).

3.2. Clima local
Duas referências de clima foram adotadas neste estudo. Para as avaliações de dia típico considerou-se as
condições apresentadas considera-se as condições de clima definidas para teste de inverno segundo a NBR
15575 (2013), inclusive as temperaturas, umidades e a radiação incidente. Neste caso os valores horários
dessas variáveis foram calculados conforme o método apresentado por Roriz (2008). Para as avaliações
anuais, utilizou-se o arquivo climático de um ano típico (RORIZ, M., 2012) Este segundo conjunto de
informações é aplicado à Carta Bioclimática de Givoni (1992) apresentado na Figura 3., Nesta avaliação
observa-se que as características mais indicadas para o município, seriam a capacidade de absorver calor do
sol com áreas de insolação e cores escuras nas fachadas (Solar Heating), e de manter as temperaturas mais
1049

4

estáveis utilizando construções pesadas (Thermal Inertia), ou seja, construções em que paredes e lajes
tenham a capacidade de acumular o calor das horas mais quentes do dia para combater os momentos mais
frios, reduzindo a variação diária de temperaturas.

Figura 3: Carta Bioclimática para o clima de São Paulo (SP) (EPvieW 1.0)

4. AVALIAÇÃO DO PROJETO CONFORME NBR 15575
Aplicando o procedimento simplificado prescrito pela ABNT NBR 15575 (2013), uma vez que os
fechamentos opacos têm Transmitância Térmica das Paredes Externas calculadas entre 2.53 e 2.60
(W/(m2.K)), Capacidade Térmica superior a 200 (kJ/(m2.K)) e Transmitância Térmica da Cobertura de 1.82
(W/(m2.K)), segundo os critérios estabelecidos para a Zona Bioclimática 3 (Conforme definições e métodos
apresentados na NBR 15220 (2005)) é possível considerar que os edifícios aqui discutidos estariam dentro da
faixa aceitável, desde que, tenham as fachadas pintadas em cores claras.
O procedimento de simulação da referida NBR 15575, permite avaliar o edifício em diferentes
situações, seja variando condições de taxa de ventilação, alterando opções de sombreamento das áreas
envidraçadas ou testando o efeito de diferentes absortâncias solares nas fachadas. Para este estudo
selecionou-se resultados de inverno para duas destas combinações como mostram as figuras 4 e 5, onde
observa-se o efeito da inércia térmica em estabilizar as temperaturas internas e o efeito de redução da
temperatura mínima no caso de ampliação da ventilação. Nota-se que em ambos os casos a avaliação
apresenta Desempenho considerado Mínimo aceitável.

Figura 5: Temp. do ar simuladas X Limites de avaliação.
5Ren/h - Com Sombream - Cores Claras - Cobertura.

Figura 4: Temp. do ar simuladas X Limites de avaliação.
1Ren/h - Sem Sombream - Cores Claras - Cobertura.

5. DEFINIÇÃO DE UM MODELO COMPUTACIONAL APLICÁVEL E DE CRITÉRIOS
DE AVALIAÇÃO
Tendo em vista a relevância do assunto e na necessidade de definir um procedimento de avaliação com fácil
repetibilidade, considerou-se que o processo de avaliação deveria ser o mais próximo possível aos
procedimentos já disseminados no país, que permitisse alta confiabilidade e com fundamentação teórica
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comprovável. Como referência, considerou-se o método de simulação computacional previsto na ABNT
NBR 15575 (2013), por ser um procedimento já de grande divulgação entre os agentes da construção no país
e que permitiria a obtenção das características mencionadas.
Entre os possíveis métodos de cálculo e avaliação dos fluxos de calor e umidade nas edificações
existem diferentes modelos teóricos com diversos graus de complexidade envolvido. Entre estes métodos,
estão os programas de simulação do desempenho térmico, sendo o PowerDomus (MENDES; OLIVEIRA;
SANTOS, 2003) um dos poucos entres eles a resolver a transferência de calor e umidade simultaneamente o
que poderia levar a imperfeições nas estimativas em se tratando da umidade relativa e das temperaturas
internas às edificações. Segundo Ormelez, Abadie e Mendes (2007) os métodos mais simplificados
induziriam a estimativas com excessiva variação do nível de umidade relativa no ambiente o que poderia
prejudicar a predição do seu conforto térmico. Todavia, ao avaliar esta influência em uma edificação em
Curitiba, Brasil, estes autores observaram uma variação máxima de 5% da amplitude de variação de umidade
relativa e consideraram que “o efeito da transferência de umidade entre as paredes e o ar é desprezível para a
avaliação do conforto térmico e mantém-se pequeno para a predição da qualidade de ar de um ambiente”.
Desta forma, considerou-se que o método descrito pela norma citada onde se recomenda a aplicação do
programa EnergyPlus poderia ser empregado sem perdas significativas à precisão. O EnergyPlus é um
programa validado pela ASHRAE 140 (ASHRAE, 2011; HENNINGER; WITTE, 2004), o que permite
afirmar sua confiabilidade, e que permite a avaliação de variáveis do ar interno e das superfícies de interesse.
Não se buscou aqui avaliar a ocorrência de condensação em vidros de esquadrias, uma vez que se considera
que neste caso, o volume de água estaria contido na própria esquadria, não vindo a causar dificuldades.
Buscou-se avaliar a possibilidade de ocorrência nas superfícies das paredes, onde poderiam então causar
maior perturbação.

Procedimento de simulação. Avaliação das temperaturas das paredes e condensação
Para avaliar a possibilidade de ocorrência deste fenômeno e os elementos que a influenciam, realizou-se uma
série de testes com simulações, seguindo os seguintes critérios:
A. Escolha das unidades habitacionais: a unidade habitacional escolhida para a simulação é a considerada
crítica para inverno segundo referência da ABNT NBR 15575 (2013).
B. Na entrada de dados, considerar que os recintos adjacentes, de outras unidades habitacionais, separados,
portanto, por paredes de geminação ou entrepisos, apresentam a mesma condição térmica do ambiente
que está sendo simulado.
C. Simular todos os recintos da unidade habitacional,
considerando as trocas térmicas entre os seus ambientes e
avaliar os resultados dos recintos dormitórios e salas.
Observar paredes exteriores dos dormitórios mais expostos
conforme apresentados na Figura 6.
D. Adotar casos com taxa de ventilação do ambiente de 5
ren/h onde se considera as janelas 50% sombreadas e 1
ren/h e janelas sem sombreamento.
E. Avaliar além do piso superior, um andar intermediário,
onde então os fluxos de calor vindos da cobertura (e a
carga térmica solar) são reduzidos grandemente.
F. Comparar as temperaturas superficiais internas das paredes
às temperaturas de ponto de orvalho observadas nos
1D2S1
1D3N1
ambientes, indicando os momentos em que as temperaturas
superficiais sejam inferiores às estas últimas.
1D2O1
1D3O1
Figura 6: Paredes avaliadas
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6. ANÁLISE DE RESULTADOS
Neste item são apresentadas duas opções de avaliação onde se demonstram a aplicabilidade do método frente
a duas formas de avaliação.

6.1. Caso 1: Condições de clima definidas para teste de inverno segundo a NBR 15575 (2013)
As Figuras 7 a 11 apresentam a evolução das temperaturas superficiais das paredes críticas, considerando os
apartamentos mais desfavoráveis e os critérios mencionados no item anterior. Foram avaliados o
apartamento do último andar, com cobertura exposta e o caso de pavimento intermediário. Nestas figuras são
plotadas as temperaturas de ponto de orvalho, calculadas para as condições de temperatura e umidade dos
dormitórios. Os momentos em que as temperaturas superficiais são inferiores à esta última estão destacados
com a tarja em azul.

Figura 7: Temp. superficiais simuladas X Ponto de Orvalho.
5Ren/h - Com Sombream - Cores Claras na Fachada

Figura 8: Temp. superficiais simuladas X Ponto de Orvalho.
5Ren/h - Com Sombream - Cores Claras - Piso intermediário.

Figura 9: Temp. superficiais simuladas X Ponto de Orvalho.
1Ren/h - Com Sombream - Cores Claras na Fachada

Figura 10: Temp. superficiais simuladas X Ponto de Orvalho.
1Ren/h - Sem Sombream - Cores Claras - Piso intermediário.

Figura 11: Temp. superficiais simuladas X Ponto de Orvalho. 1Ren/h - Sem Sombream - Cores Escuras - Piso intermediário.

Conforme observável, para as condições climáticas apresentadas em norma, a situação para o
pavimento de cobertura no apartamento considerado crítico (Figura 7) apresenta uma probabilidade de
ocorrência de condensação em grande parte das horas do dia, sendo portanto muito provável sua ocorrência
para todas as paredes avaliadas. Considerando uma condição ainda mais desfavorável, para o caso de um
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andar intermediário, onde então os fluxos de calor vindos da cobertura, e assim a carga térmica solar
absorvida pelo edifício é reduzida grandemente (Figura 8), existe um ligeiro agravamento do problema . Se a
ventilação ao longo do dia fosse reduzida ao mínimo e mantidas as demais condições, (principalmente a
questão de não existir fontes internas de umidade) o resultado seria o apresentado na Figura 9. Nesta situação
as temperaturas das paredes são elevadas e com isso a probabilidade de atingir o ponto de orvalho reduz
drasticamente. Ao se permitir o ganho solar por toda a área de janelas, como esperado, existe um
aquecimento do conjunto o que leva às paredes do Dormitório 2 saírem do grupo em risco de condensação.
Finalmente ao se elevar a absorção de calor alterando a absortância solar das fachadas de 0,3 para 0,7
observa-se uma grande alteração nos valores de temperaturas superficiais o que resultaria em eliminar
totalmente a condensação. Vale lembrar que estes resultados desconsideram fontes internas de calor e
umidade, os quais podem alterar grandemente estas relações.

6.2. Caso 2: Simulação anual
Considerando o ano típico local (apresentado no item 3.2), realizou-se simulações para os casos críticos
observados no item anterior, ou seja considerando o Pavimento Intermediário, simulou-se os casos com
5Ren/h, Com Sombreamento de 50% das áreas de janela e Cores Claras na Fachada; e um segundo caso com
1Ren/h Sem Sombreamento e Cores Escuras na Fachada. Os resultados são apresentados nas figuras 12 e 13,
e resumidos nas Tabelas 1 e 2.

Figura 12: Temp. Simuladas X Ponto de Orvalho. 5Ren/h - Com Sombream - Cores Claras na Fachada - Pav Intermediário

Min
Med
Max

Text
8.59
19.57
33.33

Tabela 1 - Resumo de condições observadas em Simulação anual (Figura 12)
5Ren/h, Com Sombreamento de 50% das áreas de janela e Cores Claras na Fachada
Torv
1D2S1
1D2O1
SALA
DORM1 DORM2 DORM3
Min
1.52
11.40
11.69
12.63
12.48
12.11
11.97
Med
13.80
20.12
19.98
20.37
20.28
20.04
20.01
28.29
Max
19.97
29.13
29.31
29.14
29.10
29.50

1D3N1
11.61
20.08
29.03

1D3O1
11.58
20.02
28.50

Neste caso não se observou nenhuma situação em que as temperaturas superficiais estivessem
inferiores à temperatura de orvalho calculada.

Figura 13: Temp. Simuladas X Ponto de Orvalho. 5Ren/h - Com Sombream - Cores Claras na Fachada - Pav Intermediário
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Min
Med
Max

Text
8.59
19.57
33.33

SALA
14.12
22.12
30.21

Tabela 2 - Resumo de condições observadas em Simulação anual (Figura 13)
1Ren/h Sem Sombreamento e Cores Escuras na Fachada
DORM1 DORM2 DORM3
Torv
1D2S1
1D2O1
13.88
13.53
13.45
Min
2.15
12.92
13.12
22.41
22.15
21.83
Med
13.80
22.39
21.89
30.94
30.99
30.61
29.90
Max
19.89
33.73

1D3N1
13.09
21.92
31.73

1D3O1
13.07
21.86
31.16

Como esperado, também neste caso não se observou nenhuma situação em que as temperaturas
superficiais estivessem inferiores à temperatura de orvalho calculada. Ou seja, não seriam observados casos
de condensação. Comparando os casos 1 e 2, observa-se uma diferença média nas temperaturas superficiais,
de mais de 2oC, o que poderia sem dúvidas ter um efeito importante na redução do risco de condensação.

7. CONCLUSÕES
Neste trabalho realizou-se uma avaliação da possibilidade de ocorrências da condensação superficial em
edificações através de um procedimento similar ao processo proposto para simulação computacional do
desempenho térmico de edifícios pela ABNT NBR 15575 (2013).
Observou-se que com poucas alterações nos quesitos descritos é possível se adaptar o método, permitindo
observações dos aspectos integrados dos elementos de influência no processo como os efeitos da ventilação e
da absortâncias solar das fachadas. Este estudo é limitado às imperfeições de qualquer modelo de simulação,
onde não é possível observar todos os efeitos pontuais, “Pontes Térmicas”, detalhes de esquadrias e às
simplificações inerentes à criação de qualquer modelo. Incertezas quanto à correta emissividade de
superfícies e a chamada “temperatura do céu” poderiam alterar os resultados, bem como o método de cálculo
dos coeficientes de convecção ou transmissão de calor. Porem, não se espera aqui, ter a falsa ideia de
perfeição, mas sim aplicar um mecanismo poderoso de observação da natureza e de solução de problemas de
engenharia.
Para se aplicar o método à avaliação das questões relativas à condensação, buscou-se parâmetros e
condições de avaliação da possibilidade de ocorrência deste fenômeno e dos fatores que poderiam influenciar
seu surgimento. Assim sendo, no procedimento avaliado, realizou-se um conjunto de simulações com um dia
teórico de inverno e as condições mais desfavoráveis possíveis, maximizando a chance de sua ocorrência.
Para se isolar os efeitos das atividades humanas, desprezou-se todas as fontes de calor e umidade
(pessoas e equipamentos), que teriam forte impacto tanto na temperatura, quanto na umidade relativa do ar.
Na avaliação aplicada como exemplo, observou-se ser possível ocorrer condensação nas paredes e que
estas ocorreriam em situações bastante específicas. Observou-se ainda que a pintura das fachadas em tons
escuros (Absortância Solar = 70%) tem um impacto importante nesta ocorrência, podendo inclusive,
juntamente com outras práticas de uso, eliminar a ocorrência de condensação, mesmo para estes casos mais
desfavoráveis.
A fim de detalhar o estudo das possibilidades de casos de condensação, utilizou-se um conjunto de
dados reais, foram feitas simulações das mesmas condições críticas avaliadas anteriormente, e, nestas
situações e sob influência do clima real, não se verificou na simulação nenhuma situação de condensação.
No mesmo tipo de avaliação confirmou-se a observação de que a pintura nos edifícios com cores escuras
pode ser uma forma de redução das ocorrências relatadas. Estes resultados, condizem com as características
apontadas no método clássico de avaliação do clima, apresentado na Carta Bioclimática de Givoni onde
Cores Escuras das fachadas, apresentam uma performance superior, reforçando sua confiabilidade.
Através do estudo notou-se a relevância dos dados climáticos aplicados e da necessidade de
aprofundamento dos critérios e métodos de avaliação dos projetos em desenvolvimento.
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RESUMO

As questões sobre o conforto térmico em edificações no período moderno da arquitetura incrementaram,
significativamente, a discussão acerca da influência das características específicas do território nas
construções. E, o aprimoramento de alguns recursos construtivos, assim como, o aporte de outros,
constituíram outros vieses determinantes para a consolidação da produção destas décadas. Assim, este estudo
de caso propõe a avaliação do conforto térmico de uma residência moderna, em Joinville, segundo a
metodologia de etiquetagem para as construções PROCEL EDIFICA. Analisaram-se, então, pelo método
prescritivo, as características das envoltórias – cobertura, paredes e aberturas – nas áreas de permanência
prolongada, com o intuito de verificar a efetividade destes quesitos para o conforto térmico através do
resfriamento passivo. Os resultados encontrados, segundo o diagnóstico do estado atual da residência,
classificaram os ambientes voltados ao oeste com etiquetas D e E, evidenciando a baixa eficiência dos
sombreamentos resultantes dos beirais. Para os cinco ambientes orientados ao norte, com exceção de um, os
demais recebem etiqueta A. Verificou-se, portanto, que nos ambientes orientados ao oeste, a utilização de
venezianas e a substituição por uma cobertura com propriedades térmicas mais adequadas, garantiriam o
conforto térmico (etiqueta A). Nos ambientes orientados ao norte, o conforto térmico seria obtido com
simples substituição da envoltória da cobertura. Conclui-se, assim, que a cobertura de fibrocimento, um
elemento recorrente do ideário modernista, pudesse não ter sua responsabilidade reconhecida no aumento da
temperatura interna nas edificações naquele período.
Palavras-chave: conforto térmico, estratégias construtivas, arquitetura moderna

ABSTRACT

The questions about the thermal comfort in buildings in the modern period of the architecture
significantly increased the discussion about the influence of the specific characteristics of the territory in the
constructions. And, the improvement of some constructive resources, as well as the contribution of others,
constituted other biases determinant for the consolidation of the production of these decades. Thus, this case
study proposes the evaluation of the thermal comfort of a modern residence, in Joinville, according to the
labeling methodology for the PROCEL BUILDINGS. The characteristics of enclosures, walls and openings
were then analyzed by the prescriptive method in the areas of prolonged residence, in order to verify the
effectiveness of these requirements for thermal comfort through passive cooling. The results found,
according to the diagnosis of the current state of the residence, classified the environments facing the west
with labels D and E, evidencing the low efficiency of the shadows resulting from the eaves. For the five
north-facing environments, with the exception of one, the others are labeled A. It was therefore found that in
western-oriented environments, the use of venetian blinds and the replacement of a roof with more adequate
thermal properties would ensure the Thermal comfort (label A). In the north oriented environments, thermal
comfort would be obtained by simply replacing the cover envelope. It was concluded, therefore, that fiber
cement roofing, a recurrent element of the modernist ideology, might not have its responsibility recognized
in the increase of the internal temperature in the buildings in that period.
Keywords: thermal comfort, constructive strategies, modern architecture
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1. INTRODUÇÃO
O avanço dos mecanismos tecnológicos e processos construtivos atuais têm, progressivamente, sido
orientados aos temas da sustentabilidade; um feito, que atento às necessidades do meio ambiente,
representa o claro objetivo de minimizar as consequências climáticas provenientes das interferências
humanas no habitat. No âmbito da construção civil, para citar um exemplo, são gerados 500kg/hab de
resíduos ao ano(CAIXA, 2010). E, evidentemente, nos países em desenvolvimento, tais questões
costumam agravar-se.
Na questão energética, há que considerar, ainda, que o setor industrial e o setor de transportes,
os maiores consumidores, tenham correspondido respectivamente a 32,5% e 32,2% do consumo
nacional em 2015, o setor residencial, responsável pelo consumo de 9,6%, mais o consumo total do
setor de serviços (4,8%) correspondeu a 14,4% do consumo total de energia. (EPE, 2016). Deve-se
considerar, também, que neste mesmo período a oferta de energia, devido às condições hidrológicas
desfavoráveis, sofreu redução de 1,3% em relação ao ano de 2014, resultando em 8,4TWh (EPE,
2016).
De acordo com Kimura (1994), é necessário considerar como as pessoas podem viver e
trabalhar em um ambiente ideal com o mínimo de consumo de energia na época dos problemas no
meio-ambiente. Podemos imaginar uma similaridade na necessidade de energia entre o passado e o
futuro. Somente no período atual o combustível fóssil é abundante e usado de modo que a energia é
gasta para a destruição de elementos nas quais o homem fez no passado, com certa quantidade de
energia.
Porém, no âmbito do conforto térmico de moradias, ao considerarmos a atenção do homem ao
território e à geografia desde as primeiras aglomerações humanas, as questões climáticas já eram
consideradas desde os primeiros assentamentos, demonstradas nas construções agrupadas e adjacentes,
na antiga Anatólia. Estes agrupamentos eram formados por pequenas habitações justapostas, separadas
por pequenos pátios e acessíveis pela cobertura (FAZIO, MOFFETT, WODEHOUSE, 2009).
Entretanto, a disposição de recursos e materiais propiciados pelo avanço tecnológico na
construção civil e o pressuposto câmbio que incutiram no processo do projeto de uma edificação,
podem, por um lado ter surgido devido ao reconhecimento das condições climáticas atuais e, por outro
lado, como medidas compensatórias para escolhas que se antepõem às antigas práticas para o conforto
térmico. Deste modo, as condicionantes climáticas são problematizadas e elevadas a um nível no qual
suas soluções requerem, igualmente, mecanismos construtivos mais complexos.
Trata-se de um gênero recente; é suficiente reparar na “pelagem” dos edifícios emblemáticos,
integrado por notórios casos de desperdício, em algumas situações apresentados como sustentáveis
(PIÑÓN, 2006). De acordo com Díaz (2016), atualmente, a construção convencional utiliza materiais
altamente complexos, transformados e especializados para funções específicas. A seleção comercial é
vasta e frequentemente confusa. Ainda, o discurso sobre a tecnologia das construções verdes
virtualmente desconsidera a necessidade de um exaustivo tratamento dos materiais básicos.
Neste contexto, as estratégias mitigadoras e desmembram-se em distintos vieses - o
aproveitamento de águas pluviais, a eficiência energética, materiais reaproveitáveis, entre outros.
Sem embargo, algumas questões diacrônicas já permeavam, desde o século XX, a atenção de
arquitetos e engenheiros, como a ventilação cruzada e proteções à incidência solar. Pois, como ressalta
Lamberts et al. (1997), a rápida evolução tecnológica pós-Revolução Industrial incutiu
desenvolvimentos em distintos setores da construção: nos sistemas estruturais, na produção do vidro e
no advento da energia elétrica. Deste modo, o apoio sobre os avançados recursos tecnológicos
substituíram os mecanismos recorrentes utilizados pelo arquiteto ao considerar a questão climática
territorial e a qualidade térmica no interior das construções.
Para Bruand (2008), a adoção, da arquitetura moderna (international style) em países latinoamericanos propiciou o surgimento de novos elementos construtivos e combinações estratégicas em
projetos – como o brise-soleil e cobogó -, adjudicados ao clima específico dos trópicos
Ainda que para Ruiz (2016), o entendimento de questões térmicas no modernismo não deva ser
analisado pelo ponto de vista atual de eficiência energética ou sustentabilidade; para Iommi (2015), a
utilização destas ferramentas sobre a arquitetura do passado, permite descobrir aspectos desconhecidos
ou performances, adicionando nova informação ou evidenciando algumas condições, que não são
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facilmente detectáveis. Esta contribuição poderia ser considerada o primeiro passo para desenvolver
um método de estudo e avaliação de outros exemplos de arquitetura do passado.
Convêm ainda, considerar que estes mecanismos de projeto apoiavam-se sobre cartas solares,
máscaras de sombreamento, diagramas dos ventos e cartas bioclimáticas desenvolvidas inicialmente
em 1963 por Olgyay, reconhecidamente recursos efetivos, porém restritos quando comparados ao
domínio teórico e prático atuais. E, apesar de pouco evidente a utilização de dados climáticos
(temperatura) no projeto deste estudo, aclara-se que, na cidade de Joinville, a coleta destas medições
teve início apenas em 1996, e determinantemente, reconhece-se, a reduzida confiabilidade dos dados
devido às lacunas ocorridas em suas medições, e também devido à variação entre os agentes
responsáveis pelos registros (GRÜNBERG et al., 2013).
É, portanto, a dualidade estabelecida entre as práticas construtivas das décadas de 1920 a 1960
e as posteriores evoluções analíticas, que conduziram o objeto deste estudo a adotar os procedimentos
elaborados pelo selo Programa Nacional de Etiquetagem de Edificações - PROCEL EDIFICA. Este
programa foi criado devido ao contexto mundial pela redução dos danos ao meio ambiente, e na esfera
nacional, como uma estratégia ante à crise no abastecimento de energia elétrica em 2001 (

2. OBJETIVO
O propósito deste artigo é avaliar a efetividade das envoltórias pelo método prescritivo do RTQ-R, e
dos recursos construtivos utilizados como estratégias para o conforto térmico e o resfriamento passivo
em uma residência pertencente ao período moderno da arquitetura na cidade de Joinville.

3. MÉTODO
Os procedimentos adotados neste estudo apoiam-se na metodologia do Programa Brasileiro de
Edificações – PBE Edifica, desenvolvido por ELETROBRAS, UFSC, C3BE, LABEEE e Inmetro.
Para tal, o conforte térmico desta residência é avaliado sob os parâmetros formulados pelo
Regulamento Técnico de Qualidade para Edificações Residenciais (RTQ-R), segundo o método
prescritivo (ELETROBRAS, 2013), e a manipulação da respectiva planilha. Neste método, o
desempenho térmico da envoltória da UH é determinado pelo seu equivalente numérico (EqNumEnv),
definido através das equações de regressão múltipla para unidades habitacionais autônomas, de acordo
com a Zona Bioclimática 5, na qual a edificação está localizada. Obtém-se, deste modo, os conceitos
finais que classificam a residência em cinco etiquetas: A, B, C, D e E.
As proteções solares são analisadas pelo programa de simulação SOL-AR, desenvolvido pelo
Laboratório de Eficiência Energética (LABEEE, 201-?), onde se obtém por meio do transferidor de
ângulos de incidência solar - α, β e γ - os períodos de sombreamento e de penetração direta do sol nos
ambientes.
Posteriormente, os índices encontrados no estudo desta residência (UH) são contrapostos aos
pré-requisitos estabelecidos no RTQ-R de modo a aclarar a possível efetividade das estratégias
construtivas adotadas no objeto deste estudo. Assim, foram considerados os seguintes pré-requisitos da
envoltória segundo a planilha de cálculo de desempenho da UH: Iluminação natural, ventilação
natural, ventilação cruzada, trocas térmicas nas aberturas, trocas térmicas pela cobertura, trocas
térmicas em fechamentos opacos e trocas térmicas em aberturas.

3.1. Premissas informativas
Toma-se como estudo de caso uma residência do período moderno na cidade de Joinville, projetada
em 1976 e concebida, em dois pavimentos, pelo arquiteto Luis Napoleão Carias de Oliveira; e sua
relevância, deve-se, sobretudo, às estratégias adotadas para o conforto térmico: beirais, pérgolas e
quebra-sóis.
A Figura 1apresenta a cópia do projeto original – prancha 01 - apresentado e aprovado, em 1977,
na Prefeitura de Joinville pela Secretaria de Planejamento e Coordenação, e também aprovado no Centro
de Saúde de Joinville (CSJ). Segundo Ruiz (2016), nas décadas centrais do século XX, a acessibilidade da
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luz natural era o símbolo de saúde e da atmosfera moderna para a maioria dos projetos residências. Tal
entendimento pode responder pela necessidade, neste período, de aprovação pelo CSJ.
Os ambientes são organizados segundo setores bem definidos, e suas disposições evidenciam a
relevância das orientações e do movimento aparente do sol em suas distribuições: o setor íntimo está
localizado na parte superior direita (dormitórios, banheiros e sala de tv); o social na parte inferior
esquerda (sala de estar e sala de jantar), o semi-íntimo (biblioteca/escritório) na parte superior
esquerda, e o setor de serviço na parte central inferior.
A residência possui um beiral de 1,05m, adotado em toda a residência, entretanto, em alguns
ambientes, o beiral é transformado em pérgola ou quebra-sol, assumindo uma largura de 1,92m, nos
ambientes: biblioteca, sala de estar/jantar e sala de tv.
A Figura 2 compete à prancha 03 do projeto aprovado e contém três cortes dos cinco existentes,
AA, BB, CC. Ainda nesta prancha, é possível observar a projeção das vigas e beirais.

Figura 2 – Cortes AA, BB e CC.

Figura 1 – Plano do pavimento térreo.

A Figura 3 evidencia a utilização da pérgola como proteção à insolação direta na face oeste da
residência. O volume apresentado à esquerda compete à biblioteca, enquanto o volume à direita
compete à sala de jantar. Ainda, a distribuição dos setores em quatro níveis pode ser observada,
parcialmente, na distinção da altura dos volumes em relação ao terreno. Na Figura 4, vê-se o
prolongamento das vigas laterais, paralelas à edificação, coincidindo com a largura do beiral adotado
na maior parte do perímetro da cobertura. O prolongamento das vigas nas laterais da fachada, na
Figura 5, paralela ao plano da rua, conforma a largura do beiral existente em todo o restante do
perímetro.
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Figura 4 – Abertura da sala de jantar, face oeste (LARRY,
2015).

Figura 3 – Face oeste da residência (LARRY, 2015).

Figura 5 – Abertura da sala de jantar, face oeste e sul
(LARRY, 2015).

De acordo com ELETROBRAS (2012b), O RTQ-R estabelece quatro fatores determinantes na
avaliação de eficiência energética de uma edificação, dois constituem uma abordagem inicial como: região
geográfica e zona bioclimática, e os dois restantes abordam questões específicas da edificação, como: a
envoltória e o sistema de aquecimento de água – não considerado neste estudo.
Segundo a norma de desempenho térmico de edificações 02.135.07-001/3 (ABNT, 2004), a cidade de
Joinville está localizada na Zona Bioclimática 5. Deste modo, recomendam-se as algumas estratégias
construtivas às edificações: aberturas médias para ventilação, sombreamento das aberturas, parede leve
refletora (vedação externa) e cobertura leve e isolada. Quanto às estratégias de condicionamento térmico
passivo, a norma recomenda ventilação cruzada para o verão e vedações internas pesadas para o inverno.
Neste estudo são considerados apenas os ambientes de permanência ou uso prolongado, denominados APP.
De acordo com a figura a seguir, os ambientes destacados são: os dormitórios, biblioteca, sala de
tv/refeições, e sala de estar/jantar. Convém aclarar que dois ambientes, a priori não considerados APP, são
incluídos neste estudo por estarem diretamente vinculados, e sem obstruções, à APP adjacente – refeições
(copa) e sala de jantar (Figura 6).

Figura 6 – Áreas de permanência prolongada (APP).

3.2. Proteção solar e sombreamento
Além dos mecanismos adotados na residência, como os beirais e pérgolas, os dormitórios possuem
também venezianas de madeira como um terceiro recurso para a proteção solar. Nos demais ambientes, que
recorrem às pérgolas, utilizam-se cortinas como o terceiro elemento para a proteção solar.
A sala de tv/refeições, que está orientada ao norte, possui duas pérgolas, gerando deste modo, quatro
coeficientes de inclinação alfa: α¹ e α¹¹, adotados para a pérgola mais distante da fachada, enquanto α² α²²
competem à viga mais próxima da abertura. Os dois volumes situados nas extremidades da porta-janela
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geram dois ângulos denominados beta, que correspondem a β¹esquerda e β¹direita. Assim, os resultados
obtidos, conforme a máscara de sombreamento aponta que, no verão, o sombreamento é constanteconsiderando as aberturas sem qualquer proteção- e, que durante o inverno a incidência solar no ambiente é
constante.
Como aclarado anteriormente, os dormitórios estão orientados ao norte e com a exceção da APP
(D04), os demais contam apenas com o beiral como fator significante no resultado do período de
sombreamento. Deste modo, os dormitórios D01, D02 e D03 possuem apenas um coeficiente para α, não
apresentam valores para β e, devido ao elemento vertical adjacente à sala de tv, apenas D04 apresenta valores
para o ângulo β. As projeções laterais da marquise geram ângulos γ distintos, conforme é demonstrado na
Tabela 1. Os períodos de sombreamento para estas APP específicas geraram os seguintes períodos de
sombreamento: D01 entre 10:00 e 14:00h, D02 entre 09:40 e 14:20h, D03 entre 9:30 e 13:00h, D04 entre
09:40 e 12:30h. Durante o inverno estas APP recebem a incidência solar constantemente.
As máscaras de sombra dos ambientes orientados ao oeste- biblioteca e sala de estar/jantar apontaram
a efetividade dos beirais até as 15h (durante o verão) e até as 14h (durante o inverno).
D 01
A
α
β¹esq
β¹dir
γ¹ dir
γ² esq

D 02
G
26°
47°
74°

A
Α
β¹esq
β¹dir
γ¹ dir
γ² esq

G
26°
67°
66°

Tabela 1 – Ângulos de referência interna
D03
D 04
SALA ESTAR
SALA TV
JANTAR
REFEIÇÕES
A
G
A
G
A
G
A
G
α
β¹esq
β¹dir
γ¹ dir
γ² esq

26°
6°
76°
37°

-

26°
34°
78°
12°

α
β¹esq
β¹dir
γ¹ dir
γ² esq

-

α¹ sup viga 1
α¹¹ inf viga 1
α² sup viga 2
α²² inf viga 2
β¹esq
β¹dir
γ¹ dir
γ² esq

35°
41°
21°
26°
16°
16°
0°
0°

BIBLIOTECA
A

G

α
β¹esq
β¹dir
γ¹ dir
γ² esq

3.3. Trocas térmicas em superfícies opacas
Devido à ausência dos planos do projeto executivo desta residência, considerou-se o processo
construtivo habitual na época a qual pertence a residência., são eles: blocos cerâmicos de 6 furos e argamassa
interna e externa, totalizando paredes com espessura total de 15cm. Desconsiderou-se qualquer tipo de
fechamento ou revestimento interno do tipo leve, industrializado, como: steel frame, dry wall ou chapas de
cimento, assim como isolantes térmicos. Assim, segundo o Anexo Geral V (PROCEL EDIFICA, 2012a) as
propriedades térmicas encontradas para a composição destes elementos, são: α: 0,37; U: 2,46 [W/(m².K] e
Ct: 150 [kJ/(m².K)].
Quando contrapostos aos pré-requisitos definidos segundo (PROCEL EDIFICA, 2012a), para o valor
de α, igual ou superior a 0,6 corresponde uma transmitância térmica igual ou menor que 3,70[W/(m².K] e a
uma capacidade térmica igual ou maior que 130[kJ/(m².K)].

3.4. Trocas térmicas na cobertura
A ausência da representação gráfica ou especificação textual sobre a aplicação de forros ou mantas térmicas
resultou na consideração de soluções construtivas definidas apenas pelas informações contidas no projeto
apresentado para aprovação. Isto é, foram considerados como materiais: telha ondulada de fibrocimento com
inclinação de 5% e laje maciça com espessura de 10cm. Para esta combinação construtiva foram encontrados
os coeficientes a seguir: α: 0,74; U: 2,06 [W/(m²K)] e Ct: 168 [kJ/m²K].
Entretanto, o pré-requisito estipulado pelo RTQ-R define que para absortância superior ou igual a 0,6,
a cobertura deverá apresentar transmitância térmica igual ou inferior a 1,50 [W/(m²K)].

3.5. Trocas térmicas em aberturas
A relação entre a radiação solar retida nas superfícies opacas ou translúcidas (em aberturas) e a radiação
solar que penetra no ambiente é denominada pelo termo Fator Solar (FS). O incremento tecnológico permite,
atualmente, o aporte de dados específicos pelos próprios fabricantes, entretanto, consideram-se, a título de
análise do conforto térmico, os índices e coeficientes estabelecidos em 1993 pela American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHARE).
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Como ressaltado anteriormente, nos dormitórios constata-se a presença de venezianas de madeira,
enquanto nos ambientes ditos sociais, empregaram-se cortinas semi-translúcidas e películas reflexivas.
Ademais, os vidros são definidos com espessura de 6mm. Têm-se, assim os seguintes valores: 0.19 para
venezianas, 0,83 para os vidros dos dormitórios, 0,40 para as cortinas e 0,50 para as películas das áreas
sociais.

3.6. Iluminação natural
As aberturas existentes para a iluminação natural nos dormitórios estão, exclusivamente, orientadas ao norte,
enquanto a iluminação natural na biblioteca tem acesso pela orientação oeste, e na sala de estar/jantar, uma
ampla abertura é orientada ao oeste e uma secundária – menor – orientada ao sul. A sala de tv/refeições
possui além da principal abertura, orientada ao norte, uma segunda abertura orientada ao leste.
A relação entre as áreas de aberturas para iluminação natural, área útil dos ambientes, o percentual
mínimo exigido – como pré-requisito – e o resultado percentual de eficiência, encontrados são demonstrados
na Tabela 2.
Onde:
APP é o ambiente de permanência prolongada;
ATIN é a área total de iluminação natural [m²];
AUamb é a área útil do ambiente [m²];
Amin é a área mínima necessária de iluminação natural [m²];
A é o resultado da relação entre a soma das aberturas e a área útil do ambiente [%];
E é a relação entre o índice do pré-requisito e índice existente no ambiente [%].

APP

Tabela 2 – Percentual das áreas de iluminação natural
AUamb
ATIN
Amin
A

D 01
D 02
D 03
D 04
BIBLIOTECA
SALA
ESTAR/JANTAR
SALA
TV/REFEIÇÕES

E

18.48
11.48
11.48
11.48
34.59

3.9
3.38
3.38
3.38
11.43

2.31
1.43
1.43
1.43
4.32

21.10
29.44
29.44
29.44
33.04

168.80
236.36
236.36
236.36
264.58

58.52

24.29

7.31

41.50

332.28

41.28

15.50

5.16

37.54

300.38

3.7. Avaliação da ventilação natural
A relação, mínima, entre aberturas e a área útil do ambiente é definida pela Equação 1 (PROCEL EDIFICA
et al. 2012c).

A  100  Av  AUamb 

Equação 1

Onde:
APP é o ambiente de permanência prolongada;
AUamb é a área útil do ambiente [m²];
Av é a área de ventilação natural [m²];
Amin é a área mínima necessária para a ventilação natural [m²];
A é a relação encontrada [%];
E é a relação entre o índice do pré-requisito e índice existente no ambiente [%].
Tabela 3 – Percentual de áreas para ventilação em relação à área útil do ambiente.
APP
AUamb
Av
Amin
A
E
D 01
D 02

18.48
11.48

4.32
3.78

1.47
0.91
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32.92

292.12
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D 03
D 04
BIBLIOTECA
SALA
ESTAR/JANTAR
SALA DE
TV/REFEIÇÕES

11.48
11.48
34.59

3.78
3.78
7.21

0.91
0.91
2.76

32.92
32.92
20.84

411.50
411.50
260.50

58.52

12.46

4.68

21.29

266.12

41.28

7.36

3.30

17.82

353.25

3.7. Avaliação da ventilação cruzada

P é a proporção entre as aberturas;
E é a relação entre o índice do pré-requisito e
índice existente no ambiente [%].

Segundo o RTQ-R (PROCEL EDIFICA et al.
2012c), as portas internas dos ambientes podem
ser consideradas no cálculo para estabelecer sua
eficiência. Entretanto, a efetiva ventilação cruzada
é resultado de aberturas em paredes externas
distintas de modo que conduzam, diagonalmente,
a circulação do vento.
A2 / A1 0,25
Equação 2

Tabela 4 – Ventilação cruzada mínima versus ventilação
existente na residência.
APP
A2
A1
P
E
D 01
D 02
D 03
D 04
BIBLIOTECA
SALA
ESTAR/JANTAR
SALA DE
TV/REFEIÇÕES

Onde:
A2 é o somatório das áreas efetivas de aberturas
para ventilação localizadas nas fachadas da
orientação com maior área de abertura para
ventilação [m²];
A1 é o somatório das áreas efetivas de aberturas
para ventilação localizadas nas fachadas das
demais orientações [m²];

4.32
3.78
3.78
3.78
7.21

5.35
2.38
2.38
2.38
5.82

0.81
1.59
1.59
1.59
0.98

324
636
636
636
392

12.46

5.9

2.11

844

5.59

3.54

1.57

628

4. RESULTADOS
Estes ambientes analisados, segundo as questões pontuais definidas neste artigo, aportaram resultados
superiores aos valores mínimos recomendados pelo RTQ-R. Nos dormitórios, a iluminação natural, em seu
menor índice, superou em uma vez e meia o mínimo recomendado, no D01, 168,80%. Nos demais
ambientes, o menor índice encontrado superou em mais de duas vezes o valor definido como pré-requisito
(235,52%). A Figura 7 apresenta os resultados obtidos nos ambientes em relação ao mínimo recomendado
pela RTQ-R de 12.5%, representado pela linha horizontal vermelha.

Figura 7 – Relação entre as áreas de iluminação natural.

Quanto à ventilação natural, a biblioteca, demonstra o menor índice encontrado, entretanto, este supera
em mais de duas vezes a recomendação do RTQ-R, 260,50%. Não obstante, os dormitórios D02, D03 e D04
apresentam um índice quatro vezes (411,50%) superior, ao pré-requisito. A Figura 8 confronta a proporção
de ventilação encontrada nos ambientes da residência e o mínimo definido como pré-requisito (8%) pelo
RTQ-R. A linha horizontal representa o valor mínimo ideal.
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Figura 8 – Percentual das áreas de ventilação natural.

A análise da ventilação cruzada apresentou os menores índices na APP D01, ainda que superando em
três vezes a recomendação mínima (324%). A sala de estar/jantar apresentou uma efetividade de (844%),
fundamentalmente, por ser o único ambiente a ter aberturas externas em envoltórias distintas e opostas.
Entretanto, os dados levantados aqui, e manejados na planilha RTQ-R, apresentam um panorama mais
complexo da obra segundo o contexto do projeto. E ao considerar relações diretas e intrínsecas entre as
características e informações do projeto, obtiveram-se para o estado atual as avaliações abaixo.
Onde:
GHR é o indicador de graus-hora para resfriamento [ºC.h];
CR é o consumo relativo para a refrigeração [kW/m³.ano].

GHR
CR

Tabela 5 – Ventilação cruzada mínima versus ventilação existente na residência.
SALA
SALA TV
ESTAR
D 01
D 02
D03
D 04
BIBLIOTECA
REFEIÇÕES
JANTAR
B
A
A
A
E
A
D
B

C

C

C

-

-

-

As soluções construtivas encontradas para a obtenção da etiqueta “A” nos dois indicadores- já citados
-consideraram as menores intervenções possíveis. Para GHR, as alterações corresponderam à substituição da
cobertura (transferências) e alterações em algumas aberturas (ventilação e iluminação), significando ora
exclusão, ora criação em paredes externas distintas. Assim, para a cobertura, segundo o Anexo V
(ELETROBRAS, 2012), encontrou-se a descrição n. 18, constituída por: laje maciça (10cm), câmara de ar (>
5,0cm), telha metálica (0,1cm), poliuretano (4,0cm) e telha metálica (0,1cm). Este conjunto apresenta as
seguintes propriedades térmicas: α= 0,11; U=0,55 [W/(m².K)]; Ct= 230 [kJ/m².K]. Ademais, alterações
testadas, exclusivamente, nas envoltórias não apresentaram variação na etiquetagem.
No âmbito da ventilação e iluminação, para o logro da etiqueta A, foram necessárias alterações em
apenas duas APP: biblioteca e sala de estar/jantar. Na biblioteca, a abertura orientada a oeste foi reduzida ao
mínimo sugerido pelo RTQ-R (4,32m²), e criou-se uma segunda abertura, ainda que de área reduzida
(0,50m²) na face norte. Na sala de estar/jantar, as aberturas orientadas ao oeste foram excluídas, a abertura
orientada a sul foi mantida e uma abertura orientada ao norte foi criada (2,00m²).

5. CONCLUSÕES
O panorama resultante das informações, aqui avaliadas, identificou as questões construtivas responsáveis
pelo incremento da temperatura nos ambientes de permanência desta residência- restritas à cobertura e às
amplas aberturas orientadas ao oeste. As etiquetas (“A” e “B”) encontradas nas APP voltadas para o norte, e
as etiquetas (“D” e “E”) das APP voltadas para o oeste demonstraram uma menor relevância da cobertura
ante a dimensão das esquadrias adotadas na biblioteca e na sala de estar/jantar.
O estudo concluiu, então, que os beirais utilizados na face oeste não foram eficientes no
sombreamento de suas amplas aberturas, permitindo a incidência solar a partir de 15:40. Verificou-se
também que a inserção de novas aberturas em paredes distintas nos ambientes orientados ao oeste, auxiliaria
a obtenção da Etiqueta A. A instalação de venezianas nas aberturas orientadas ao oeste mostrou-se como a
intervenção mínima e fundamental para assegurar o conforto térmico.
Finalmente, a substituição ou alteração de poucos elementos permitiu verificar a ineficiência, neste
contexto, de alguns materiais tão recorrentes no léxico formal da arquitetura moderna, como a cobertura de
fibrocimento.
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RESUMO

As pesquisas realizadas atualmente pelo grupo de pesquisa Tecnologia e Materiais Sustentáveis (TEMAS)
visam a caracterização de um bloco de solo-cimento obtido a partir da incorporação do lodo residual
proveniente das Estações de Tratamento de Água (ETA) em uma proporção de até 20% em substituição ao
solo saibroso. Acredita-se que a utilização de tal bloco como material de construção pode proporcionar não só
economia no processo construtivo, acarretando diminuição de custos diretos, como também, redução de
resíduos poluentes ao meio ambiente. O presente artigo representa uma etapa de avaliação do material
proposto, cujo objetivo é avaliar o desempenho térmico do bloco de alvenaria com lodo incorporado, com
estudo de caso a partir de células-teste, na cidade de Palmas, TO. A metodologia utilizada é a medição in loco,
descrita na NBR 15575 (ABNT, 2013), para uma comparação do desempenho térmico com células-teste de
bloco de adobe e o bloco de solo-cimento convencional, comumente encontrado no município. O estudo
apontou que o bloco de solo-cimento com lodo incorporado apresenta um desempenho térmico similar ao
bloco de solo-cimento tradicional e ao bloco de adobe.
Palavras-chave: Desempenho térmico, lodo de ETA, materiais de construção, NBR 15575/2013.

ABSTRACT

The researches carried out currently by the research group Tecnologia e Materiais Sustentáveis (TEMAS) aim
at the characterization of a brick of soil-cement obtained from the incorporation of residual sludge from the
Water Treatment Stations in a proportion of up to 20% in substitution to the clay soil. It is believed that the
use of such brick as a construction material can provide economy in the construction process, for to a decrease
in direct costs, but also a reduction of polluting waste to the environment. This paper represents a stage of
evaluation of the proposed material, whose objective is to evaluate the thermal performance of the masonry
brick with embedded sludge, with a case study from test cells, in the city of Palmas, TO. The methodology
used is the in loco measurement, described in NBR 15575 (ABNT, 2013), plus a comparison of the thermal
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performance with test cells of adobe brick and another of conventional soil-cement brick, commonly found in
this town. This study indicates that the brick of soil-cement with incorporated sludge presents a similar thermal
performance to the traditional brick of soil-cement and the brick of adobe.
Keywords: Thermal performance, sludge, construction materials, NBR 15575/2013

1. INTRODUÇÃO

Olgyay (1963) estabelece que para a concepção de uma arquitetura bioclimática é necessário um estudo
detalhado dos elementos climáticos do local e seus efeitos no ser humano. A partir disso, o autor afirma que
se deve buscar condições de conforto térmico para qualquer época do ano, a partir de soluções tecnológicas e
projetuais.
Na arquitetura bioclimática é o próprio ambiente construído que atua como mecanismo de
controle das variáveis do meio através de sua envoltura (paredes, pisos, coberturas), seu
entorno (água, vegetação, sombras, terra) e, ainda, através do aproveitamento dos elementos
e fatores do clima para melhor controle do vento e do sol (ROMERO, 2000, p. 48).

O desempenho térmico de uma edificação pode ser avaliado em função da resposta do edifício quando
submetido às condições normais de exposição e se esse comportamento satisfaz às exigências dos usuários ou
não. Ele é determinado pelo balanço das trocas térmicas entre o meio ambiente e o edifício, ou seja, da
quantidade de calor recebida e perdida pela edificação. Essas trocas ocorrem em função da radiação solar
incidente, do potencial de ventilação natural, da orientação solar e aos ventos, da forma da edificação, dos
materiais de revestimento das paredes e cobertura, entre outras variáveis.
O edifício controla as trocas entre o meio externo e o interno e suas características
determinam as condições ambientais dos espaços internos. Os materiais que constituem o
edifício são determinantes das trocas térmicas entre o meio externo, em função das
temperaturas externas e da radiação solar, e o meio interno, nos edifícios condicionados
naturalmente (SILVEIRA, 2006, p. 864).

A arquitetura bioclimática possui diversas estratégias para que um ambiente confortável seja obtido.
Segundo Dornelles (2003, p. 153), “uma dessas estratégias é a utilização da inércia térmica, característica
importante dos sistemas construtivos que depende da difusividade térmica e difusividade dos materiais
utilizados nestes sistemas”. O autor explica ainda que: “a inércia térmica provoca dois efeitos importantes
sobre o fluxo de calor entre o ambiente interior e exterior: redução da amplitude das temperaturas interiores e
intervalo de tempo dos mesmos em relação às temperaturas exteriores” (DORNELLES, 2003, p. 153).
Este trabalho apresenta a comparação do desempenho térmico do bloco de solo-cimento desenvolvido
pelo grupo de pesquisa Tecnologia e Materiais Sustentáveis -TEMAS em relação ao bloco de solo-cimento
convencional e ao bloco de adobe. O bloco desenvolvido pelo grupo diferencia-se do bloco de solo-cimento
tradicional por incorporar em sua composição o lodo proveniente de estações de tratamento de água em até
20%, em substituição a solo saibroso. Acredita-se que sua utilização como material de construção pode
proporcionar economia no processo construtivo, acarretando diminuição de custos diretos, como também,
redução de resíduos poluentes ao meio ambiente. Com isso, realizar estudos que possam comprovar e estimar
a eficácia desse produto em proporcionar um maior conforto térmico é altamente desejável.

1.1

O lodo das estações de tratamento de água

O lodo é o resultado de uma etapa de tratamento em uma Estação de Tratamento de Água (ETA). Essa etapa
consiste em adicionar sulfato de alumínio à água, que normalmente é turva devido à presença de sedimentos
em suspensão. Como resultado, ocorre a formação de flocos, que são responsáveis por arrastar os sedimentos
para o fundo, resultando no lodo de ETA. Como consequência, ao final do processo de tratamento da água,
eles são removidos por meio de um sistema de filtração para serem estocados em bag’s de geotêxtil, e após
secagem, geram o acúmulo de uma grande quantidade de resíduos.
Segundo Richter (2001, apud JARDER, 2016), o destino final para o lodo de ETA é uma das tarefas
mais difíceis no tratamento de agua, pois envolve transporte e restrições ambientais.
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Atualmente, a busca por alternativas econômicas e tecnicamente viáveis, além de
ambientalmente vantajosas para a destinação final do lodo de ETA, é um grande desafio. A
reciclagem do lodo, pode ser considerada uma oportunidade de redução de custos
operacionais. Contudo, o reaproveitamento apresenta-se tecnologicamente mais viável, pois
também pode reduzir o consumo de matéria-prima in natura (JARDER, 2016).

1.2 Bloco de solo-cimento com lodo incorporado
O material produzido pelo grupo de pesquisa (Figura 1) é obtido a partir da incorporação do lodo residual
proveniente das ETA na composição de blocos de solo-cimento em uma proporção de até 20% em substituição
ao solo saibroso. Estudos do grupo de pesquisa em relação à resistência mecânica e absorção de água já
demonstraram um desempenho adequado para a utilização na construção civil (MARTINS, 2016).
A incorporação de um resíduo que seria descartado na natureza agrega características sustentáveis ao
produto, destacando-se de forma positiva em relação ao bloco de solo-cimento convencional. Desta forma, o
estudo do desempenho térmico do bloco visa auxiliar na validação da nova tecnologia desenvolvida pelo grupo
de pesquisa, a fim de agregar mais esta caracterização ao material. Outras vantagens são apontadas:
A diminuição da energia associada ao processo de produção, a incorporação de resíduo e o
atendimento a parâmetros normativos possibilitam o desenvolvimento sustentável. Além
disso, a significativa vantagem de possibilitar a diminuição do consumo de agregados
naturais e de cimento, uma vez que, de acordo com John (2000), citado por Hoppen et al.
(2006), o setor consome entre 14 e 50% de todos os recursos naturais extraídos do planeta e
só no Brasil, em 2000, foi estimado um consumo anual da ordem de 210 milhões de toneladas
de agregados (JARDER, 2016).

Figura 1 – Construção da célula-teste com bloco de solo-cimento com lodo incorporado desenvolvido pelo grupo TEMAS.

2. OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo geral a comparação e avaliação do desempenho térmico entre célulasteste construídas com bloco de adobe e bloco de solo-cimento convencional com o bloco de solo-cimento com
lodo incorporado desenvolvido pelo grupo TEMAS.

3. MÉTODO

Para análise do desempenho térmico do bloco de solo-cimento com lodo incorporado desenvolvido pelo grupo,
em relação a alvenarias tradicionalmente utilizadas no país, foi utilizado o método da medição in loco, descrito
na NBR 15575 (ABNT, 2013), aplicado a células-teste construídas no município de Palmas, TO. O
levantamento de dados teve início em julho de 2016 e será realizado por 12 meses. São apresentados, neste
artigo, os dados coletados por um período de 10 dias (entre 13 e 22 de agosto), superior ao mínimo
recomendado pela norma citada que é de três dias, sendo estes os dias com as temperaturas mais altas do
primeiro período de levantamento de dados. Foi considerado para avaliação de desempenho o último dos três
primeiros dias, como preconizado na norma. Este artigo analisa especificamente o bloco de solo-cimento com
lodo incorporado (denominado Bloco SC LODO) com os construídos com bloco de adobe (denominado Bloco
ADOBE) e bloco de solo-cimento convencional (denominado Bloco SC CONVENCIONAL). O levantamento
de dados e a construção das células-teste teve como referência as recomendações da NBR 15575 (ABNT,
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2013) em relação aos procedimentos de locação dos células-teste e medição in loco, com estudo de insolação
para maior exposição ao sol.

3.1 Caracterização do clima da cidade

Palmas possui clima do tipo AW, com duas estações bem distintas, uma seca outra chuvosa, segundo
classificação de Köppen. A partir de análise dos dados climáticos do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET, 2015) entre os anos 2010 a 2015, Palmas, TO, a maior média das temperaturas máximas ocorre nos
meses de agosto e setembro (38,16 ºC), a menor média das temperaturas mínimas no mês de janeiro (21,99
ºC), e amplitude anual entre 9ºC e 15 ºC (Figura 2). Pela Carta Bioclimática disposta na NBR 15220 (ABNT,
2003) o município está localizado na zona bioclimática 7.

Figura 2 – Temperaturas Médias Mensais Máximas, Médias Compensadas e Mínimas, de 2010 a 2015, Palmas, TO.
Fonte: Elaborado a partir de dados do INMET (2016).

3.2 Células-teste
Todas as células-teste foram construídas com as mesmas dimensões, 1,50m de largura x 1,50m de
comprimento x 1,50m de altura, dispondo de duas aberturas para circulação de ar nas laterais (leste e oeste),
com vedação (janela) fixa em vidro de 0,30m x 0,50m na face oeste, cujas dimensões seguem recomendação
da NBR 15575 (ABNT, 2013), e cobertura de telha de fibrocimento com inclinação de 12%. A Figura 3 ilustra
as células-teste propostas.

Figura 3 – Planta Baixa e Corte células-teste. Escala 1/50. Foto Fachada Oeste, sem telhado.

Além das características construtivas destacadas, as células-teste foram construídas com afastamento tal
que garantisse insolação direta sobre as mesmas, sem sombreamento entre elas e por outras construções
próximas, priorizando os horários de maior insolação, entre as 8 e 16 horas, por meio de estudo da carta solar
(Figura 4), conforme indica a NBR 15575 (ABNT, 2013) em relação a locação, “obstrução no entorno:
considerar que as paredes expostas e as janelas estão desobstruídas, ou seja, sem a presença de edificações ou
vegetação nas proximidades que modifiquem a incidência de sol e/ou vento” (ABNT, 2013).
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Assim as células-teste foram locadas de forma a reunir as piores condições de conforto (Figura 4), ou,
conforme estabelece a NBR 15575 (ABNT, 2013): “caso esta orientação da edificação não esteja definida, esta
deve ser posicionada de tal forma que a unidade a ser avaliada tenha a condição mais crítica do ponto de vista
térmico”.

Figura 4 – Estudo de insolação das células-teste, entre 8h e 16h, no inverno (22/06) e verão (22/12). Escala 1/200.

3.3 Levantamento da temperatura do ar interna e externa
A caracterização do clima em Palmas e a e definição dos períodos críticos para levantamento e análise de dados
foram definidos pelo grupo em etapa anterior da pesquisa:
A partir da análise dos dados climáticos de Palmas constatou-se o indicado pela classificação
de Köppen: a existência de um período quente-chuvoso e um período quente-seco.
Estabeleceu-se então para levantamento de dados nos protótipos dois períodos críticos: de
julho a setembro, sendo este considerado o período quente-seco e de novembro a janeiro o
período quente-chuvoso (RÊGO, 2016).

Para a realização desta análise foram coletados a temperatura do ar (°C) a cada 1(um) minuto, por meio
de sensores de temperatura instalados no centro geométrico da célula-teste, e um externo, todos ligados a um
mesmo datalogger wireless, da marca KlimaLogg Pro. Os equipamentos foram adquiridos já aferidos de
fábrica, mas foram também aferidos nos laboratórios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Tocantins (IFTO). O posicionamento dos sensores de temperatura internamente foi determinado de forma
a ficar o mais distante possível dos fechamentos (paredes e cobertura) para diminuir as interferências por
radiação térmica nas medições, em conformidade com a ISO 7726 (1998) apud Lamberts (2016) e a NBR
15575 (ABNT, 2013). Diferente das células-teste, que foram locados para receber a maior número de horas de
insolação, a temperatura do ar externa foi tomada à sombra, seguindo também as normativas da NBR 15575
(ABNT, 2013). Desta forma, foi possível relacionar o comportamento da temperatura interna do ar das célulasteste em relação à temperatura do ar externa e comparar desempenho térmico dos materiais com a finalidade
de indicar qual material apresenta menores temperaturas internas e maior inércia térmica. Ademais, uma
estação meteorológica wireless da marca INSTRUTEMP foi posicionada para levantamento de dados do
microclima do entorno.

4. RESULTADOS
4.1 Medição in loco 13 a 22 de agosto
A partir da medição da temperatura do ar, pode-se observar que o protótipo construído com Bloco SC LODO
INCORPORADO, acompanha o comportamento dos demais durante todo o período avaliado, apresentando
temperatura máxima interna inferior aos demais materiais nos dias 14, 21 e 22 de agosto, e mais elevado nos
dias 15 e 19 de agosto, sendo este último o dia em que ocorreu a temperatura máxima do ar externa no período
estudado (Figura 5).
Em relação ao atraso térmico (Tabela 1), a célula-teste construída com o Bloco SC LODO também
apresentou desempenho semelhante aos demais blocos estudados. Enquanto a temperatura do ar externa atingiu
sua máxima às 12h30min, no dia 19 de agosto, as temperaturas internas só alcançaram suas máximas após
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3h21min no caso do Bloco SC LODO, 3h18min no Bloco SC CONVENCIONAL, e 3h43min para o Bloco
ADOBE.

Figura 5 – Evolução temperaturas máximas (ºC) externas e no interior das células-teste.
Tabela 1: Atraso térmico dos materiais em estudo, em relação à Temperatura do ar máxima externa, dia 19/08/2016.

Temperatura (°C)

Horário

Atraso Térmico

Ar externo

42,3

12h30min

-

Bloco SC LODO

48,0

15h51min

03h21min

Bloco SC CONVENCIONAL

47,6

15h48min

03h18min

Bloco ADOBE

47,5

16h13min

03h43min

4.2 Medição in loco 24 horas 3º dia

Durante o dia avaliado, dia 15 de agosto de 2016, conforme pode ser visto na Figura 6, a estação meteorológica
registrou altas temperaturas, e baixa umidade relativa do ar, com níveis baixos críticos, chegando a pouco mais
de 10% às 15 e 16h, com temperatura de quase 40ºC nesse mesmo horário, e umidade relativa não
ultrapassando os 70% às 7h da manhã, com temperatura acima dos 22ºC. De forma resumida, o dia
caracterizou-se como muito quente e muito seco, característica do clima da região para essa época do ano.
Na Figura 7 é possível observar o comportamento dos três materiais no estudo comparativo, registrado
minuto a minuto, no dia 15 de agosto de 2016. Pode-se confirmar o observado para o período de 10 dias, ou
seja, comportamento similar para todos os materiais e atraso térmico de cerca de 3 horas em relação à
temperatura do ar externa e interna nas células-teste.
Foi possível observar que a célula-teste construída com o Bloco SC LODO, desenvolvido pelo grupo
TEMAS, sofreu variações de temperatura ao longo do dia, com a temperatura mais elevada de 46,9 °C, durante
o dia, e a mais baixa de 26,6 °C, durante a noite, resultando em uma amplitude de 20,3 °C. A célula-teste de
Bloco ADOBE apresentou uma amplitude de 19,4 °C, menor que a dos demais materiais, mas com diferença
de menos de 1ºC em relação ao Bloco SC LODO proposto.
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Figura 6 – Temperatura e Umidade Relativa do ar registradas na estação meteorológica in loco, por hora, dia 15 de agosto de 2016.

A partir dos dados expostos na Figura 7, elaborado com as temperaturas coletadas de minuto a minuto,
pode-se reforçar o caráter térmico semelhante entre as células-teste estudadas, chegando a convergir para
valores idênticos em alguns momentos.

Figura 7 – Temperatura ar interna e externa registrada a cada 1 (um) minuto, 15 de agosto de 2016.

2.

CONCLUSÕES

Acredita-se que, além de possibilitar uma contrapartida ambiental o lodo pode passar de resíduo a matériaprima, como no exemplo desse artigo, na produção de blocos de alvenaria de baixa energia incorporada,
especificamente em materiais de alvenaria de solo-cimento com lodo incorporado, na forma de blocos com
saliências para encaixe. Esses blocos, notadamente mais amigáveis ambientalmente, em função do seu
processo de produção, e por meio da utilização de resíduos, estão proporcionando ao grupo de pesquisa a
criação um novo produto: Bloco de solo-cimento com incorporação de lodo de ETA.
O estudo comparativo do desempenho térmico entre os diferentes materiais de construção aponta para
a validação construtiva da tecnologia em estudo, pois o bloco de alvenaria de solo-cimento desenvolvido pelo
grupo TEMAS apresentou comportamento semelhante aos materiais sustentáveis que serviram de parâmetro,
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no caso o bloco de solo-cimento convencional e o bloco de adobe, demonstrando assim resultados satisfatórios
e a viabilidade para o emprego do mesmo na construção civil.
Destaca-se, por fim, a necessidade de estudos futuros comparando o desempenho do bloco com lodo e
outros materiais de construção convencionais, tais como tijolo cerâmico, alvenaria estrutural em concreto. Esta
pesquisa serve como referência para cidades localizadas na zona bioclimática 7 e para células-teste com as
mesmas características apresentadas neste estudo. Novos estudos em zonas bioclimáticas distintas e o estudo
do desempenho térmico em unidades habitacionais em escala de 1:1 são indicações para a validação desta
etapa da pesquisa.
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RESUMO
A vegetação pode ser aplicada como estratégia de otimização ambiental de edifícios, melhorando as
condições de conforto térmico e regulando a quantidade e qualidade da luz natural nos ambientes. Para tal
aplicação, é necessário conhecimento das variáveis do paisagismo mais impactantes no desempenho edilício
como a posição e distância da vegetação com relação a edificação, características de formato e porte da
espécie vegetal, dentre outros aspectos, relacionando-os com o efeito de transmissão de calor, luz natural e
aspectos microclimáticos. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar diferentes configurações e
posições de copa vegetal, visando obstrução otimizada quanto ao desempenho térmico e luminoso em
Natal/RN. A análise foi realizada através da simulação de diferentes tipos e posições de copa vegetal (copa
esférica de pequeno, médio e grande porte e palmeira de pequeno e grande porte). Os casos foram modelados
no programa Revit e obtidas máscaras de sombra no software Ecotect, permitindo verificar as frações da
abóboda celeste obstruídas e não obstruídas e sua coerência com as recomendações de otimização para
cidade de Natal/RN de clima tropical quente úmido. Os resultados apontam que as espécies de copa esférica
de pequeno e médio porte a frente da abertura não possuem bom desempenho por obstruir demasiadamente a
abóboda celeste, prejudicando a entrada de luz natural. As copas esféricas de grande porte possuem melhor
desempenho, juntamente com as palmeiras na posição à frente da abertura, permitindo obstrução da radiação
solar direta e liberando considerável fração de céu com luz solar difusa. Foi verificado que o afastamento das
copas vegetais com relação a abertura pode prejudicar o desempenho, obstruindo fração de céu com luz
difusa e não obstruindo a radiação direta indesejável. Este trabalho é parte da dissertação da discente Alice
Rück Drummond Dias.
Palavras-chave: vegetação, conforto térmico, luz natural, sombreamento.

ABSTRACT

The vegetation can improve thermal conditions and the quantity and quality of daylight. To that, it’s
necessary the right combination of the vegetation position on buildings, characteristics of the shape and size
of the plant species, relating these aspects to the heat transmission, internal daylight and microclimate. Thus,
the main objective of this study is to evaluate the obstruction of different configurations of vegetation to
improve thermal and daylight conditions. The analysis was performed by simulating different types and
positions of vegetable canopy (small, medium and large spherical canopy and small and large palm trees).
They were modelled on Revit software and the shading masks were created on Ecotect software, to verify the
sky obstructions to provide good performance in Natal/RN, Brazil, tropical city of warm humid climate. The
results point out that small spherical crown species in front of the window do not perform well because they
obstruct the sky too much, decreasing the entrance of daylight. The spherical crowns of medium and large
plants perform better as the crown height rises, and the best results were obtained with palm trees, in front of
the window, obstructing the direct solar radiation and allowing with considerable fraction of sky that
provides diffuse daylight. It has been found that the wrong position of vegetation can impair performance,
obstructing the fraction of the sky that provides diffuse light and not obstructing undesirable direct solar
radiation. This work is part of the Alice Rück Drummond Dias dissertation.
Keywords: vegetation, thermal comfort, natural light, shading.
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1. INTRODUÇÃO
O paisagismo pode ser abordado como estratégia bioclimática para otimização térmica de edifícios e
redução de gastos energéticos (OLGYAY, 1963). A vegetação estrategicamente alocada sombreia e reduz a
transferência de calor (condução, convecção e radiação) para o ambiente construído, contribuindo para a
melhoria das condições de conforto térmico, principalmente em climas tropicas. Os efeitos mais comuns são:
a redução da temperatura do ar, temperaturas superficiais e temperatura operativa, redirecionamento da
ventilação, além de outros benefícios, como a melhoria da qualidade ambiental por meio de redução do
ofuscamento, filtragem da luz, bem estar, filtragem do ar, privacidade visual, abrigo para a microfauna da
região, equilíbrio do ecossistema, e produção de oxigênio (PAULA, 2004; IZARD, 1983).
O impacto do sombreamento vegetal na eficiência energética de edificações pode ser de até 60% durante
os dias mais quentes de verão, conforme demonstra Parker e Barkaszi (1997) em estudo com medições em
casa móvel com e sem vegetação em região de clima quente e úmido. Na África do Sul, Morakinyo et al.
(2013) demonstrou o grande potencial do resfriamento passivo por meio da vegetação em edifícios no clima
quente úmido, apontando diferenças de temperatura interior e exterior com pico de 5,4°C em ambiente com
entorno não vegetado, enquanto ambiente semelhante não ultrapassou diferença de 2,4°C, devido ao efeito da
vegetação como sombreamento.
Na integração da vegetação para iluminação natural, os estudos têm buscado principalmente aprofundar
a caracterização vegetal e os efeitos da vegetação na disponibilidade e uniformidade da luz natural, para
equacionar a necessidade de amenização térmica com luz natural suficiente e de qualidade (PIETROBON,
1999; MARQUES, 2012). Se devidamente projetado, o elemento de sombreamento pode aumentar o
potencial de uso da luz natural em lugares com muita abundância de luz externa, como Natal/RN
(CARVALHO, 2014; DIAS, 2016), porque reduz os grandes contrastes que podem ocasionar ofuscamento.
Com a disponibilidade de recursos computacionais, os programas de simulação dos comportamentos
térmico, luminoso e de geometria solar se tornaram ferramentas usuais. Os softwares mais comuns e
acessíveis são os de elaboração de máscaras de sombra como Ecotect e Solar Tool, que possibilitam modelar
a vegetação a partir de simplificações geométricas para cada tipo de copa para avaliar a forma da obstrução e
assim identificar os períodos de sombreamento ao longo do ano. Para que a vegetação possa se transformar
em elemento de sombreamento eficaz é necessário conhecimento das variáveis do paisagismo mais
impactantes no desempenho edilício como a posição e distância da vegetação com relação à construção,
características de formato e porte da espécie, relacionando-as com o efeito na transmissão de calor, luz
natural e aspectos microclimáticos (PAULA, 2004). Devem ser observados aspectos específicos do local,
como orientação das aberturas, espécie utilizada (com sua conformação de copa e raiz), trajetória solar, clima
local, dentre outros (FURTADO,1994). A obstrução vegetal pode provocar diferentes efeitos conforme
variação do distanciamento e configuração volumétrica do elemento vegetal, considerando que quanto mais
baixa e afastada a vegetação da edificação, menor o impacto (Figura 1) (PIVETTA, 2010; FURTADO,
1994). De modo contrário, a escolha inadequada, pode resultar em efeitos negativos comprometendo os
custos energéticos para resfriamento ou aquecimento das edificações conforme as estações do ano e
localidade, como por exemplo o impedimento do aquecimento passivo em edificações em climas frios e
obstrução da ventilação natural em edifícios em climas quentes.
Para clima quente úmido, o sombreamento da radiação direta nas aberturas e a otimização da ventilação
devem ser as premissas para implantação da vegetação (PIVETTA, 2010), assim como a liberação da fração
de céu com luz difusa para otimização da luz natural (CARVALHO, 2014). Logo, é necessário atentar que as
escolhas das características de formato e porte das espécies vegetais estão além da estética, onde cada
espécie tem uma capacidade de obstruir ou filtrar a radiação incidente e refletida (MASCARÓ, 1996), e atuar
no desempenho e impacto ambiental da edificação.

Figura 1 - Efeitos de sombreamento conforme a posição do elemento vegetal (Furtado, 1994)
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Assim, os estudos afirmam a necessidade de compreender o perfil de sombreamento de diferentes
possibilidades do paisagismo, para escolha de soluções otimizadas quanto à luz natural e à radiação térmica
num determinado contexto climático.

2. OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo analisar o desempenho de diferentes configurações de copas vegetais
por meio de diagramas de máscara de sombra, a fim de identificar configurações otimizadas de
sombreamento que permitem melhor desempenho térmico e disponibilidade de céu visível otimizado quanto
a luz natural de ambientes térreos em Natal/RN, de clima quente úmido.

3. MÉTODO
O trabalho avalia o desempenho de obstruções vegetais em ambientes a partir de três etapas
principais: definição de modelos com configurações vegetais representativas, obtenção das máscaras de
sombra; e análise dos resultados e identificação das combinações vegetais de melhor desempenho termo
luminoso para ambientes na cidade de Natal/RN. A elaboração dos modelos combinou as características mais
influentes da vegetação no desempenho de ambientes, como altura e formato da copa vegetal, além do
posicionamento da vegetação com relação a abertura do ambiente. Foram analisados cinco tipos de
configurações vegetais, sendo dois tipos de palmeira Areca-bambu (Dypsis lutescens) e Macaíba (Acrocomia
intumescens), e três espécies arbóreas com copa esférica de pequeno, médio e grande porte (com copa de 5m,
7m e 12m de diâmetro, respectivamente), sendo estas medidas baseadas nas especificações do Plano de
Arborização de Natal (2007). Foi considerado ambiente térreo com fachada de 5m de largura por 3m de
altura, com abertura de 4m x 1,5m, representando PAF de 40%. Foram modeladas cinco diferentes
possibilidades de inserção da vegetação em relação ao edifício. Na configuração “a” foi inserida uma espécie
vegetal ao centro da abertura a uma distância de 2m do edifício, na configuração “b” mantem-se o
distanciamento de 2m e são alocadas duas espécies vegetais, na configuração “c” são inseridas duas espécies
vegetais porém com distanciamento de 5m do edifício, na configuração “d” mantém-se a distância de 5m do
edifício porém as duas espécies são afastadas da posição à frente da janela, na configuração “e” mantem-se a
posição das espécies afastada da frente da janela, porém a uma distância de 2m do edifício (Figura 2).

Figura 2 - Situações de posicionamento da vegetação em relação a abertura dos modelos simulados.

Ao total foi analisado o desempenho de obstrução de 25 casos, obtidos por meio do cruzamento das
configurações de posicionamento das espécies vegetais selecionadas com relação a janela (
Figura 3).
Tipo de Espécie vegetal

Volumetria dos modelos analisados

Tipo 01
Copa esférica
Pequeno porte

Tipo 02
Copa esférica
Médio porte
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Tipo 03
Copa esférica
Grande porte

Tipo 04
Palmeira grande porte
(Macaíba)

Tipo 05
Palmeira penada
pequeno porte
(Areca bambu)
Figura 3 – Volumetria dos 25 modelos avaliados.

Os modelos foram importados na extensão .3ds para o software Ecotect e o perfil de sombreamento
dos casos analisados foi gerado através de máscara de sombra do tipo estereográfico 12 – totalmente
sombreado, conforme os dados geográficos da cidade de Natal / RN. Cada caso foi analisado na situação de
abertura para orientação norte e para leste, visando representar os comportamentos possíveis de obstrução
solar, visto a similaridade na máscara de sombra de Natal / RN entre o comportamento da trajetória solar da
orientação norte com a sul e leste com a oeste.
Para classificação do desempenho da obstrução solar dos modelos, foram consideradas as estratégias
bioclimáticas de conforto térmico e luminoso para o clima quente úmido, que indicam a necessidade de
obstrução da radiação solar direta (RODRIGUES, 2014; VENANCIO,2007) e desobstrução da fração de céu
que proporciona luz natural difusa (CARVALHO, 2014; MORENO, 2015). Os resultados foram
classificados quanto ao desempenho do sombreamento por meio de legenda cromática que correspondem a:
casos otimizados quando a vegetação obstrui a radiação solar direta na abertura; casos subestimados
quando não bloqueiam a radiação direta (desaconselhável em Natal/RN por possibilitar ganho térmico da
edificação e grandes contrastes/ofuscamento conforme Carvalho (2014); superestimados quando bloqueiam
excessivamente a radiação solar difusa (que fornece luz natural aos ambientes) e a radiação direta; e
situações ineficientes quando bloqueiam a radiação solar difusa e não bloqueiam a radiação solar direta
(Figura 4). O período crítico quanto a radiação solar direta é considerado a partir das 11:30, conforme
indicado no Anexo do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2012).
Classificação dos Resultados
Otimizado

Critérios
Obstrução da
radiação direta
X
X

Superestimado

Obstrução da
radiação difusa

Desobstrução da
radiação difusa
X

X
X

Subestimado
Ineficiente

Desobstrução da
radiação direta

X
X
Figura 4 – Classificação do desempenho da obstrução solar dos modelos.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
As Figuras 5 e 6 apresentam os resultados dos modelos quanto as obstruções solares na abertura do
ambiente para orientação norte e leste das 25 diferentes configurações vegetais, formadas pelas 5
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combinações de tipos vegetais (espécie arbórea de pequeno porte - Tipo 1, espécie arbórea de médio porte Tipo 2, espécie arbórea de grande porte - Tipo 3, palmeira de pequeno porte Tipo 4 e palmeira de grande
porte tipo 5) em 5 diferentes posicionamentos da vegetação com relação a abertura.
Observa-se que os modelos com espécie arbórea de pequeno porte, posicionados à frente da abertura
(configurações a e b) apresentam obstrução solar superestimada na janela do ambiente, sombreando a
radiação direta (desejável), porém sombreamento também a fração de céu que proporciona luz natural difusa
ao ambiente, nas orientações norte e leste. Nas configurações da vegetação com afastamento da abertura
(posições c, d, e) as obstruções provocadas pela vegetação são ineficientes, não sombreando o horário mais
crítico com radiação solar intensa ou obstruindo apenas a fração de céu com radiação solar difusa.
As máscaras de sombra dos modelos com espécie arbórea de médio porte, também se mostram
superestimadas (configurações a e b) ou são ineficientes nas posições c, d, e, porém é possível perceber que a
medida que o caule da vegetação se torna mais alto, a copa tende a obstruir de forma mais otimizada a fração
de céu que coincide com a trajetória do sol.
Os modelos com espécie arbórea de grande porte apresentam obstrução otimizada nas posições a, b,
c, uma vez que obstruem a radiação direta e conseguem desobstruir radiação difusa, proporcionando
sombreamento da radiação direta para conforto térmico no clima quente úmido e permite entrada de luz
natural pela fração de céu visível. Nas posições d, e, a vegetação não sombreia a fração do céu com radiação
solar crítica do horário de pico, porém aproxima-se deste, em relação aos casos de vegetação de pequeno e
médio porte.
As obstruções realizadas por palmeira de grande porte (macaíba) possibilitam obstrução solar que
coincide com o período crítico da radiação solar direta, porém pela distância da copa vegetal da abertura, por
vezes essa copa se apresenta pequena para obstruir toda a área da radiação solar direta onde é desejável o
sombreamento. A obstrução é otimizada nas posições a e b, a frente da abertura. As palmeiras de pequeno
porte tem bom desempenho nas posições a e b e são ineficazes nas demais posições, assim como na palmeira
de grande porte.
Os resultados revelam, em termos de geometria, a necessidade de cuidado com a obstrução por mais
de um elemento vegetal onde estes devem possuir sobreposição de parte da copa próxima à outra copa
vegetal, para eficácia do sombreamento, evitando áreas desobstruídas que coincidem com o período mais
crítico quanto a radiação solar, como é possível observar na Figura 5, onde a máscara Tipo 2b causada por
dois elementos vegetais possui área triangular desobstruída entre as duas copas.
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Leste: Tipo 1a

Tipo 1b

Tipo 1c

Tipo 1d

Tipo 1e

Norte: Tipo 1a

Tipo 1b

Tipo 1c

Tipo 1d

Tipo 1e

Leste: Tipo 2a

Tipo 2b

Tipo 2c

Tipo 2d

Tipo 2e

Norte: Tipo 2a

Tipo 2b

Tipo 2c

Tipo 2d

Tipo 2e

Leste: Tipo 3a

Tipo 3b

Tipo 3c

Tipo 3d

Tipo 3e

Norte: Tipo 3a

Tipo 3b

Tipo 3c

Tipo 3d

Tipo 3e

Figura 5 – Resultado das obstruções solares dos modelos.
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Leste: Tipo 4a

Tipo 4b

Tipo 4c

Tipo 4d

Tipo 4e

Norte: Tipo 4a

Tipo 4b

Tipo 4c

Tipo 4d

Tipo 4e

Leste: Tipo 5a

Tipo 5b

Tipo 5c

Tipo 5d

Tipo 5e

Norte: Tipo 5a

Tipo 5b

Tipo 5c

Tipo 5d

Tipo 5e

Legenda
Otimizados
Subestimados

Superestimados
Ineficiente

Figura 6 – Resultado das obstruções solares dos modelos (Continuação).

Quanto a orientação solar das aberturas, os resultados demonstram que os desempenhos otimizados para
norte coincidem com os casos otimizados para o leste. A única exceção é a Palmeira Grande Porte na posição
“e”, que varia entre sombreamento ineficaz e subestimado, para leste e norte, respectivamente.
A Tabela 1 sistematiza os dados das Figuras 5 e 6 apresentando a quantidade de casos com sombreamento
considerado quanto ao desempenho térmico e fração de céu que favorece à luz natural, para cada tipo de
vegetação analisada, identificando as posições vegetais dos casos otimizados. Constata-se que a vegetação
com copa esférica de grande porte possui 6 casos com configurações de desempenho otimizado, Palmeira
pequeno porte, 4 casos, e palmeira grande porte, 2 casos. Nas copas esféricas de pequeno e médio porte, as
obstruções apresentam-se todas ineficientes ou superestimadas.
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Tabela 1– Resumo do desempenho das obstruções solares dos modelos
Tipo de Vegetação

Ocorrência de obstrução solar otimizada - térmico e luminoso
Quantidade de casos e seu desempenho

Posições Vegetais dos casos otimizados

Copa esférica pequeno porte

-

Copa esférica médio porte

-

Copa esférica grande Porte

a / b / c (distância de 5m da abertura)

Palmeira Grande Porte

b (à frente da abertura)

Palmeira pequeno porte

a / b (à frente da abertura)

Legenda:
Obstrução com desempenho otimizado

Obstrução com desempenho subestimado

Obstrução com desempenho ineficiente

Obstrução com desempenho superestimado

A Figura 7 demonstra em ilustração esquemática situações de obstrução da vegetação encontradas na análise,
com a fração de céu preferível (luz difusa na cor azul nas imagens A, C, D, E da Figura 7) e a fração que se
deve ser obstruída (luz direta em vermelho nas imagens A e B). Na Figura 7, as configurações dos casos C,
D e E atendem aos princípios de otimização; os casos A e B não atendem; e o caso F com obstrução total tem
seu desempenho dependente da transparência vegetal para incidência da luz natural (com permeabilidade a
ventilação reduzida).
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Figura 7 – Situações do perfil de obstrução de elementos vegetais nos trópicos.

5. CONCLUSÕES
O estudo permitiu análise do comportamento da vegetação na obstrução solar da latitude em questão,
identificando as melhores combinações para obtenção de desempenho térmico e luminoso em ambientes. A
partir das combinações de posição e geometria das espécies vegetais, é visto o potencial de integração da
vegetação à edificação para melhoria do desempenho térmico e luminoso, permitindo mitigar o desconforto
térmico ao calor e obter luz natural difusa nos ambientes, contribuindo para eficiência energética dos
edifícios, além dos demais benefícios ambientais advindos das vegetações e áreas verdes em meios urbanos.
Os resultados demonstram que a vegetação com copa esférica de pequeno e médio porte não possuem
desempenho otimizado em nenhuma das posições estudadas, pela excessiva obstrução a luz natural. Os
melhores desempenhos foram para a vegetação com copa esférica de grande porte nas posições em frente a
abertura e afastada a 5 metros da edificação, palmeira de pequeno porte na posição em frente a abertura e
palmeira de grande porte a frente da abertura apenas na disposição de mais de um elemento vegetal.
Através da análise pode-se concluir que copas a frente da abertura obstruem demasiadamente a abertura,
reduzindo a possiblidade de entrada da luz natural, à medida que o caule da vegetação aumenta, tende a se
obter melhor resultado, obtendo-se visibilidade do céu da área com luz natural difusa, até que quando a
vegetação possui caule muito extenso (como no caso de palmeia de grande porte) a obstrução começa a se
tornar insuficiente para obstrução da radiação solar direta.
Trabalhos desta natureza visam fornecer subsídios para profissionais relacionados a concepção de
edifícios e concepção de jardins/áreas verdes no entorno de edifícios, visando unir estas duas temáticas em
busca de otimização ambiental, eficiência energética, estímulo ao paisagismo eficiente e integrado ao
edifício. É válido salientar que a relação da proximidade da vegetação em edifícios também é definida
considerando questões de outras naturezas como segurança, entrada de animais, configuração da raiz do
vegetal, dentre outros, e não apenas do ponto de vista da incidência de radiação solar.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo verificar a equivalência entre a metodologia de compatibilização dos
métodos simplificado e de simulação da NBR 15575, com os níveis de eficiência energética obtidos pelo
RTQ-R. O método de compatibilização da NBR 15575 foi realizado para a zona bioclimática 2 utilizando
como caso-base uma edificação térrea de interesse social e conduzido através da simulação computacional de
300 configurações definidas aleatoriamente pelo método do hipercubo latino. A compatibilização dos
métodos simplificado e por simulação da NBR 15575 adotou critérios de graus-hora de desconforto (GhD)
para o ano inteiro por meio de arquivo climático de referência, considerando a edificação com taxa constante
de renovação do ar e desocupada (NBR 15575) e também naturalmente ventilada e ocupada conforme
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais
(RTQ-R). Os limites de GhD para reprovação ou aprovação em níveis Mínimo, Intermediário e Superior
foram testados e comparados com os níveis de eficiência energética obtidos segundo os critérios do RTQ-R.
Em cada intervalo (Mínimo, Intermediário e Superior) para as situações de verão e inverno, foram escolhidas
três configurações representativas, totalizando 18 amostras. Obtidos os níveis de eficiência energética destas
configurações, foi possível observar que, apesar das diferenças de critérios e condições de contorno, há
correlação de desempenho, na qual configurações de nível Superior tendem a obter nível A ou B, enquanto
as de nível Intermediário tendem a nível B e as de nível Mínimo nível B e eventualmente C.
Palavras-chave: Simulação computacional, Interesse social, Desempenho térmico, NBR 15.575.

ABSTRACT

This paper aims to verify the equivalence between the methodology of compatibilization of Simplified and
Simulation methods of NBR15575, with the energy efficiency levels obtained by RTQ-R. The
compatibilization method of NBR 15575 was carried out for the bioclimatic zone 2 using as case study a
ground-level building of social interest and conducted through the computational simulation of 300
configurations randomly defined by the Latin Hypercube method. The compatibilizaton between Simplified
and Simulation methods adopted discomfort degree-hours (GhD) criteria for the whole year by means of
climate considering the building constant air changes per not being (NBR 15575) and also naturally and
being, according to the Technical Regulation of Quality for the Energy Efficiency Level of Residential
Buildings (RTQ-R). The GhD limits to reprove or approve with Minimum, Intermediate or Superior level
were tested and compared with the energy efficiency level of the RTQ-R. For each interval (Minimum,
Intermediate and Superior) of each situation (summer and winter) three representative configurations were
chosen, totaling 18 samples. It was possible to observe that, despite the differences in criteria and boundary
conditions, there is a correlation of performance, in which Superior level configurations tend to be level A or
B, while Intermediate level tend to Level B and Minimum level tend to B and possibly C.
Keywords: Computer simulation, Social interest, Thermal performance, NBR 15575.
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1. INTRODUÇÃO

A necessidade de se garantir condições mínimas de conforto e bem-estar aos usuários de uma edificação,
com um menor consumo de energia, fez com que fossem estabelecidos requisitos mínimos de desempenho
das edificações no Brasil. Em 2005, é publicada a NBR 15.220- Desempenho térmico de Edificações
(ABNT, 2005) que, dentre outros objetivos, estabeleceu a metodologia de cálculo das propriedades térmicas
dos materiais e componentes, definiu o zoneamento bioclimático brasileiro, as estratégias bioclimáticas e os
parâmetros a serem respeitados por edificações de interesse social, com o objetivo claro de coibir os
absurdos decorrentes da falta de regramento, principalmente, às construções destinadas às pessoas de baixa
renda. Com uma abordagem mais ampla, em 2008 é publicada a NBR 15575 - Edifícios habitacionais de até
cinco pavimentos – Desempenho (ABNT, 2008) cuja proposta avalia todos os sistemas que compõe uma
edificação, sob diversos aspectos de desempenho, dentre eles o desempenho térmico. Diversas versões foram
publicadas até a versão atual da NBR 15575 - Desempenho de edifícios habitacionais (ABNT, 2013), vigente
e obrigatória. De 2008 a 2013, além do nome, houveram algumas mudanças na norma, nem todas positivas,
sobretudo no que se refere a avaliação de desempenho térmico pelo método de simulação.
A norma estabelece que, quando uma edificação não consegue atender aos pré-requisitos do método
simplificado (prescritivo), essa avaliação deve ser realizada por simulação ou medição, nos quais, se for
aprovada, atendendo aos determinados critérios de temperatura interna, poderá obter níveis mínimo,
intermediário ou superior de desempenho. O método de simulação da NBR 15575 deve ser realizado
considerando-se a edificação desocupada e sem cargas térmicas internas, em dias típicos de verão e inverno,
o que de modo algum corresponde à realidade de ocupação e de uso da edificação real, conforme apontam
Sorgato et al. (2012). Ferreira e Pereira (2012) afirmaram que os resultados obtidos com dados de dias
típicos possuem pouca precisão na análise do desempenho. Sorgato, Melo e Lamberts (2013) apontam que
uma das causas seria que a simulação de desempenho através de dias típicos carece de informações
climáticas importantes para calcular a irradiação solar a que a edificação está exposta. Silva et al. (2014)
investigaram a incerteza dos valores das variáveis desconsideradas pela NBR 15575 (ABNT, 2013) para a
configuração dos modelos de simulação (data do dia típico de projeto, velocidade e direção do vento,
algoritmos de cálculo da irradiação solar e tipo de céu) e concluíram que as variáveis desconsideradas pela
NBR exercem considerável influência nos resultados dos níveis de classificação do desempenho térmico, o
que causa falta de precisão do resultado final.
Como se não bastasse a falta de precisão do método de simulação adotado pela NBR 15575 (ABNT, 2013),
os critérios de temperatura interna a serem atendidos, principalmente em condições de inverno, demonstram
um total "descompasso" entre os climas do Brasil, as condições mínimas de conforto e a eficiência energética
das edificações Segundo a NBR 15575, uma edificação é aprovada se, durante o verão, a temperatura interna
não ultrapassar a externa e, no inverno, se a temperatura interna for 3°C acima da externa. Disso resulta que
para a cidade de Curitiba/PR, zona bioclimática 1, que possui uma temperatura externa típica de inverno de
0,7°C, bastaria que a edificação apresentasse uma temperatura interna de 3,7°C para ser aprovada. Por outro
lado, para a cidade de Vitória da Conquista/BA, zona bioclimática 5, cuja temperatura externa típica de
inverno é 10,7°C, se a temperatura interna não for superior ou igual à 13,7°C, esta será reprovada e
provavelmente será necessário aumentar a capacidade de isolamento desta edificação (Soares, 2014). Ou
seja, em Curitiba a edificação é aprovada com temperatura interna menor do que 4°C e sem isolamento.
Imaginemos a quantidade de energia necessária para elevar e manter a temperatura interna em níveis
mínimos aceitáveis em Curitiba. Esta deturpação de critérios de aprovação pelo método de simulação,
certamente é uma das causas principais da incompatibilidade entre os métodos simplificado e por simulação
de dias típicos adotados pela NBR 15575 (ABNT, 2013). Soares e Silva (2013) analisaram as prescrições do
método simplificado da NBR 15575 (ABNT, 2013) em uma edificação unifamiliar, sob simulação de dias
típicos e simulação anual, para as zonas bioclimáticas 1, 2 e 3. O estudo concluiu que propriedades térmicas
que não são indicadas pelo método simplificado atenderam ao desempenho mínimo da norma, quando
avaliadas pelo dia típico. A comparação entre o procedimento simplificado e o método de simulação da NBR
15575, realizada por Chvatal (2014), indicaram que o procedimento simplificado não representa de forma
correta os impactos da transmitância e da absortância da envolvente avaliados pelo método de simulação,
podendo levar a uma classificação de desempenho equivocada. Soares (2014), em seu trabalho, além de
comparar ambos os métodos, analisou e comparou o desempenho do método simplificado e o de simulação
sob critérios de graus-hora de desconforto (GhD) anual e propôs uma metodologia de compatibilização entre
estes, considerando a edificação sem ocupação, conforme a NBR 15575 (ABNT, 2013) e conforme padrões
de uso e ocupação do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de
Edificações Residenciais (RTQ-R) (INSTITUTO..., 2010).
Publicada por Soares e Silva (2017), a proposta da metodologia de compatibilização, considerando a
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edificação sem ocupação, conforme a NBR 15575 (ABNT, 2013), estabeleceu a compatibilidade entre os
métodos, de modo que, para ser aprovada por simulação, a edificação deve atingir, no mínimo, o mesmo
desempenho especificado pelo método simplificado, sob critérios de graus-hora de desconforto (GhD).
No presente artigo, apresenta-se a proposta da metodologia de compatibilização seguindo padrões de uso e
ocupação do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações
Residenciais (RTQ-R) (INSTITUTO..., 2010) e compara-se os resultados do método de compatibilidade com
o nível de eficiência energética obtido através do RTQ-R para a zona bioclimática 2, caracterizada pela
grande sazonalidade, com verões quentes e invernos bastante rigorosos.

2. OBJETIVO

O objetivo geral desse trabalho é verificar a equivalência entre a metodologia de compatibilização dos
métodos simplificado e de simulação, com os níveis de eficiência energética obtidos pelo RTQ-R, utilizando
como caso-base uma edificação térrea de interesse social na zona bioclimática 2.

3. MÉTODO

O trabalho como um todo seguiu a metodologia apresentada na Figura 1. No presente artigo a abordagem
concentra-se nos resultados do método em destaque no quadro em vermelho na Figura 1. As demais partes
do método serão sucintamente abordadas e podem ser consultadas em maiores detalhes nos trabalhos de
Soares (2014) e Soares e Silva (2017).
Os estudos foram feitos com base na realização de simulação computacional, utilizando os softwares
EnergyPlus versões 8.1 e 8.4 e DesignBuilder versão 3.0.0.105. O método deste trabalho está dividido em
cinco etapas principais:
(a) definição do objeto de estudo;
(b) modelagem e configuração de simulação do caso-base, conforme NBR 15575;
(c) modelagem e simulação das configurações, conforme NBR 15575;
(d) critérios de análises das configurações, conforme NBR 15575; e
(e) revisão dos valores de referência de GhD, segundo critérios de avaliação da NBR 15575;
(f) estabelecimento de valores de referência para edificação ocupada e naturalmente ventilada;
(g) análise de compatibilidade dos valores de referência com o RTQ-R.

3.1

Definição do objeto de estudo

3.1.1 Tipologia e geometria
A escolha da edificação foi a definida por Oliveira (2012), de modo que atendesse as especificações do
programa Minha Casa Minha Vida 2, possui sala e cozinha conjugadas, dois dormitórios e banheiro, com
área total de 40,8 m².
3.1.2 Definição da temperatura do solo
A temperatura média do solo, para cada mês do ano, foi obtida no programa SLAB (vinculado ao
EnergyPlus), considerando as temperaturas internas e externas e as cargas internas.
Testes realizados por Oliveira (2012), com casos extremos de paredes e coberturas com baixa transmitância
(1,00 W/m²K) e alta transmitância (5,00 W/m²K), mostraram uma variação máxima de 2°C na temperatura
do solo, para o mesmo objeto de estudo, na zona bioclimática 2, calculada pelo SLAB, entre os casos
extremos.
Sem perda significativa de precisão, todas as simulações utilizaram as temperaturas de solo obtidas
para o caso-base, listadas na Tabela 1.
Tabela 1 - Temperatura do solo definida pelo programa SLAB

Mês
°C

Jan
26

Fev
25

Mar
25

Abr
24

Mai
20

Jun
19
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Jul
20

Ago
19

Set
19

Out
21

Nov
21

Dez
23

3

Figura 1 – Fluxograma das etapas do desenvolvimento da pesquisa
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3.1.3 Propriedades construtivas da envoltória
A configuração adotada como caso-base seguiu os valores limites estabelecidos pela NBR 15575 (ABNT,
2013b). As paredes (externas e internas) são compostas de tijolo cerâmico 6 furos, com transmitância térmica
de 2,50 W/m²K e capacidade térmica de 130 KJ/m²K. As simulações foram realizadas para três matizes de
cor: clara (α = 0,3), média (α = 0,5) e escura (α = 0,7), conforme a NBR 15575 (ABNT, 2013). Para o casobase, utilizou-se a absortância média.
Para a cobertura utilizou-se o valor da transmitância térmica de 2,30 W/m²K. Isso equivale a,
aproximadamente, uma cobertura com telha de fibrocimento, câmara de ar e forro de placas concreto de 3,0
cm. Como a NBR 15575 (ABNT, 2013b) não estabelece valor para Capacidade Térmica da cobertura,
utilizou-se o valor de 110 KJ/m²K que, segundo Silva e Ghisi (2013), é o valor típico com maior
probabilidade de ocorrência. A cobertura foi configurada com absortância média (α = 0,5) para todas as
simulações.
Com relação a área de ventilação, adotou-se 7% da área do piso, de modo a atender ao mínimo exigido pela
NBR 15575 (ABNT, 2013b).
3.1.4

Ventilação
De acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013b), as simulações foram consideradas com uma taxa de
uma renovação de ar por hora (1 ren/h) do ambiente, inclusive para os áticos das coberturas, o qual foi
considerado como zona térmica independente. Nessa condição de ventilação, considera-se que não há
nenhum elemento impedindo a incidência de radiação solar no interior da edificação. Caso a unidade
habitacional não atenda aos critérios estabelecidos para o período do verão, nas condições acima, a NBR
15575 (ABNT, 2013b) estabelece a necessidade de nova simulação, considerando-se uma taxa de ventilação
com 5 ren/h, ou sombreada ou mesmo sombreada com 5 ren/h.
3.1.5 Orientação solar
Segundo a NBR 15575 (ABNT, 2013b), na simulação para o período de verão, a edificação foi orientada de
modo que o dormitório 1 tivesse a janela voltada para a fachada orientada a oeste e uma parede para a
fachada orientada a norte, conforme Figura 2. Para o período de inverno, a edificação foi posicionada de
modo que o dormitório 2 tivesse a janela disposta para a fachada orientada a sul e uma parede voltada para a
fachada orientada a leste, conforme Figura 3.
Figura 2 – Orientação do dorm.1 no dia típico verão

Figura 3 – Orientação do dorm.2 no dia típico inverno

3.2

Modelagem e configuração de simulação do caso-base, conforme NBR 15575

3.3

Modelagem e simulação das configurações, conforme NBR 15575

O processo de modelagem da edificação foi feito no programa computacional DesignBuilder versão
3.0.0.105, devido à interface gráfica de fácil manuseio e configuração, utilizando o cálculo do EnergyPlus
versão 8.1. Os componentes construtivos, tanto paredes quanto coberturas, foram modelados como
componentes equivalentes, conforme metodologia de Ordenes et al (2003). Após a modelagem, foi gerado
um arquivo em formato IDF e importado para o programa EP-Launch, diretamente na suíte do EnergyPlus,
onde foi executada a simulação com o arquivo TMY de Santa Maria-RS durante o ano todo.
Para definir as configurações dos fechamentos opacos a serem analisadas, foram verificados os trabalhos de
Oliveira (2012), Silva e Ghisi (2014), além da NBR 15220-3 (ABNT, 2005), que traz, na sua parte 3, o
cálculo de transmitância e capacidade térmica para algumas composições de paredes e coberturas. Por meio
desses trabalhos, foram estabelecidas as diferentes transmitâncias e capacidades térmicas adotadas.
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3.3.1 Definição das amostras aleatórias
Para se estabelecer as probabilidades de ocorrência buscou-se, como referência, os valores adotados no
trabalho de Silva e Ghisi (2014). Os valores de maiores probabilidades foram baseados nos valores limites da
NBR 15575 (ABNT, 2013b), pois as habitações de interesse social possuem suas configurações próximas a
esses limites. Após, através do cálculo da distribuição da normal, foram estabelecidos os valores de
probabilidades adotados, conforme ilustra a Tabela 2. A probabilidade também define o percentual dos
valores nas amostras geradas, ou seja, quanto maior a probabilidade, maior a ocorrência do valor nas
amostras.
Tabela 2 – Probabilidades dos parâmetros

Parâmetro

Transmitância térmica
parede (Upar)
Capacidade térmica da
parede (CTpar)
Absortância Solar da parede
(ASpar)
Transmitância térmica da
cobertura (Ucob)
Capacidade térmica da
cobertura (CTcob)

Valor

Probabilidade

1,00 / 1,75 / 2,50 / 3,25 / 4,00 / 4,75

0,1 / 0,2 / 0,35 / 0,2 / 0,1 / 0,05

40 / 85 / 130 / 175 / 220 / 265 / 310 / 355

0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,2 / 0,1 / 0,07 / 0,02 / 0,01

0,3 / 0,5 / 0,7

0,33 / 0,34 / 0,33

1,00 / 1,65 / 2,30 / 2,95 / 3,60 / 4,25

0,1 / 0,2 / 0,35 / 0,2 / 0,1 / 0,05

20 / 65 / 110 / 155 / 200 / 245 / 290 / 335

0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,2 / 0,1 / 0,07 / 0,02 / 0,01

Para gerar as combinações aleatórias com as respectivas probabilidades, utilizou-se o método do hipercubo
latino, por meio do programa SimLab v.2.2.1, capaz de executar análises de sensibilidade e análises de
incertezas utilizando diferentes técnicas matemáticas.
3.3.2 Automação para simulação das combinações geradas
A partir das combinações geradas, deve-se executar as simulações para cada ambiente a ser analisado que,
nesse caso, são os dormitórios 1 e 2.
Um conjunto de algoritmos para a automatização das simulações foi desenvolvido em Python, além do
suporte de linguagem de rotinas Shell Scripts para o desenvolvimento de alguns passos fundamentais para o
processo.

3.4

Critérios de análises das configurações, conforme NBR 15575

Para o estabelecimento do número de graus-hora a ser utilizado como parâmetro do nível de desempenho
mínimo, simulou-se o caso-base. Os resultados estão apresentados na Tabela 3.
Capacidade
Transmitância
térmica da
térmica da
parede
parede (Upar)
(CTpar)

2,50

130

Tabela 3 – Parâmetros de graus-hora anual do caso-base
Absortân- Transmitância Capacidade
Grauscia solar
térmica da
térmica da
hora
da parede
cobertura
cobertura
(dorm.1)
(ASpar)
(Ucob)
(CTcob)

0,5

2,30

110

9205

Graushora
(dorm.2)

N° da
combinação

9329

193

Analisando o valor de 9.329 graus-hora de desconforto (GhD), sendo 7.235 GhD de resfriamento e 2.094
GhD de aquecimento, para temperaturas base entre 18ºC e 29ºC, estabelecida por Givoni (1992), obtido no
caso-base, percebe-se que este fica em torno de 60% dos graus-hora de desconforto no exterior da edificação,
registrada em 15.548 graus-hora. Entretanto, este é assumido como referência de desempenho do caso-base
pelo método simplificado e, posteriormente, é proposta revisão desse valor de referência.

3.5

Revisão dos valores de referência de GhD, segundo critérios de avaliação da NBR 15575

Para estabelecer novos valores de referência e com isso utilizar os dados como limites para determinação no
desempenho térmico, utilizou-se o boxplot ou gráfico caixa. Assim, as 300 combinações foram organizadas
das melhores para as piores configurações e se separou as 25% (75 amostras) melhores em cada caso.
Com as 75 melhores combinações, foram verificadas quais configurações estavam presentes em ambos os
dormitórios.
Dessas, foram obtidos os valores dos graus-hora total (GhD de resfriamento e GhD de aquecimento) que
foram organizados em ordem crescente. Para estabelecer o limite dos graus-hora para o desempenho térmico
mínimo, foi utilizado o método estatístico por meio da distribuição normal, utilizando uma significância de
68% da amostra, o que equivale à média +1σ (desvio padrão). O desempenho térmico intermediário foi
definido como o valor da média da amostra. Em relação ao desempenho térmico superior, o limite máximo
foi determinado como o valor da média -1σ (desvio padrão) da amostra. A Figura 4 ilustra os limites de
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desempenho térmico em relação à distribuição da normal.
Figura 4 - Gráfico da distribuição normal dos desempenhos

Os desvios padrão calculados para os dormitórios 1 e 2 foram, respectivamente, de 606 Gh e 685 Gh. Com
esses dados, foi elaborada uma tabela com os novos critérios de avaliação do desempenho térmico das
edificações, através da utilização dos graus-hora de referência. As Tabelas 5 e 6 mostram os parâmetros de
referência para determinação dos níveis de desempenho térmico, para o método da simulação computacional,
baseado nos novos valores de referência para a NBR 15575 (ABNT, 2013b).
Tabela 5 – Níveis de desempenho para o dormitório 1(N-O)

Tabela 6 – Níveis de desempenho para o dormitório 2(S-L)

Critérios de desempenho no dormitório 1(N-O)
Mínimo
Intermediário
Superior
6614<Gh<7220
6008<Gh<6614
Gh<6008

Critérios de desempenho no dormitório 2(S-L)
Mínimo
Intermediário
Superior
7484<Gh<8169
6799<Gh<7484
Gh<6799

3.6

Estabelecimento de valores de referência para edificação ocupada e naturalmente
ventilada

3.6.1 Padrão de Ocupação

Foram feitas também as simulações das 300 combinações levando em consideração o padrão de ocupação
estabelecido pelo RTQ-R (2010). A adoção da utilização dos ganhos internos serviu para gerar novas
possibilidades de análises, querendo ou não utilizar a configuração dos ganhos internos de calor e mantendo
o mesmo padrão entre os valores e configurações limites. O padrão de ocupação dos ambientes foi
estabelecido conforme a tabela 3.39 do RTQ-R. Através desses dados, foi possível também definir a taxa
metabólica, conforme tabela 3.40 do RTQ-R Além do mais, foram utilizados mais dados do RTQ-R (2010),
referentes ao padrão de uso (tabela 3.41 do RTQ-R), densidade de potência da iluminação (tabela 3.42 do
RTQ-R) e carga interna dos equipamentos (tabela 3.43 do RTQ-R).

3.6.2 Ventilação Natural

O RTQ-R (INMETRO, 2010) recomenda valores de 0,33 e 460 em relação ao coeficiente de rugosidade
(categoria 1). Esses valores representam como se a edificação estivesse localizada em centros urbanos com
pelo menos 50% das dos prédios possuem alturas maiores que 21m. Assim como Oliveira (2012), que
trabalhou com habitações de interesse social e utilizou a categoria 2, pois a grande maioria desse tipo de
habitação não está inserida em centros urbanos, e sim mais afastadas. A mesma adoção será utilizada nesse
trabalho, onde foi adotado o coeficiente de rugosidade e a camada limite de 0,22 e 370. Nesse trabalho, a
edificação foi configurada utilizando o padrão de uso da ventilação natural, através do uso do controle
automático por meio da temperatura. Com isso, as aberturas (janelas) só serão abertas se a temperatura do ar
no interior da habitação estiver acima da temperatura de setpoint e também quando for maior que a
temperatura do ar no exterior. As aberturas estão configuradas para terem um controle de operação durante
as 24 horas do dia. A temperatura de setpoint foi definida baseado no trabalho de Martins et al (2009) e
definida em 25°C. Em relação a configuração do funcionamento das venezianas no programa DesignBuider,
foi adotado os mesmos parâmetros utilizado por Oliveira (2012), onde estabeleceu que as venezianas
permanecerão fechadas durante todo o dia, entre os meses de outubro e março, e abertas das 8:00 às 17:00,
durante os meses de Abril à Setembro.

3.7

Análise de compatibilidade dos valores de referência com o RTQ-R

Para essa análise, foram utilizadas as 40 melhores combinações comuns aos dois dormitórios, (pois nem
todas as 75 combinações estavam presentes em ambos os dormitórios, apenas as 40 combinações) como feito
na análise anterior, só que com os valores dos graus-hora com o padrão de ocupação do RTQ-R. Após, foram
obtidos as médias e o desvio padrão das amostras, para poder estabelecer os níveis e os limites de cada
desempenho térmico. Para isso, se estabeleceu que o valor da média da amostra seria o limite máximo para o
desempenho intermediário. Para o desempenho mínimo, o valor limite máximo adotado foi a média + 1σ
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(desvio padrão). Já para o desempenho superior, o valor limite máximo adotado foi a média - 1σ (desvio
padrão), também baseado no método da análise anterior. Foi determinado para o dormitório 1(verão) e para o
dormitório 2 (inverno), respectivamente, os desvios padrão de 568 GH de 753 GH. Com esses dados, foi
montada uma tabela com os critérios de avaliação do desempenho térmico das edificações através da
utilização dos graus-hora de referência levando em consideração o padrão de ocupação do RTQ-R.
Tabela 7 - Critérios de desempenho de verão com padrão de ocupação

Critérios de desempenho no dormitório 1 com RTQ-R(N-O)
Mínimo
Intermediário
Superior
2764>Gh>2196
2196>Gh>1628
1628>Gh
Tabela 8 - Critérios de desempenho de inverno com padrão de ocupação

Critérios de desempenho no dormitório 2 com RTQ-R(S-L)
Mínimo
Intermediário
Superior
3550>Gh>2797
2797>Gh>2044
2044>Gh

A partir dos intervalos apresentados nas Tabelas 7 e 8 selecionou-se configurações que fossem
representativas destes intervalos. Assim, para cada intervalo (Mínimo, Intermediário e Superior) de cada um
dos dormitórios (N-O ou S-L) foram escolhidos três casos, sendo um no centro do intervalo e outros dois
próximos aos limites do intervalo. No caso do nível Superior, por só existir um limite, foram selecionados
três casos com variação de cerca de 35% nos valores de GhD. Assim, obteve-se um conjunto de 18 amostras,
9 para cada dormitório (verão e inverno). Os casos simulados são apresentados na Tabela 9.

1
1
1,75

175
175
220

0,7
0,3
0,5

1
1
1

110
110
65

1012
1315
1562

1,75
1
1

175
265
265

0,5
0,5
0,5

1,65
2,3
2,3

110
65
245

2177
1940
1633

1,75
2,5
1,75

310
175
130

0,3
0,5
0,7

2,3
1,65
1,65

20
245
110

2764
2496
2241

1,75
1
1

220
175
175

0,5
0,3
0,7

1
1
1

65
110
110

1948
1534
1229

2,5
1
1

265
265
130

0,5
0,5
0,5

1,65
2,3
1,65

335
65
155

2790
2407
2064

Interm.

2,5
2,5
1

175
175
85

0,7
0,5
0,7

2,3
1,65
2,3

110
245
155

3536
3150
2811

Mínimo

Superior

Mínimo

Interm.

Superior

Nivel

GhD

Condição

Ctcob

C16
C17
C18

Ucob

C13
C14
C15

Absort. Solar
parede

C10
C11
C12

Ctpar

C07
C08
C09

Upar

C04
C05
C06

VERÃO (Dorm.: N-O)

C01
C02
C03

INVERNO (Dorm. S-L)

Configurações

Tabela 9 - Conjunto de casos representativos dos intervalos (Mínimo, Intermediário e Superior)

Cada um dos casos da Tabela 9 foi simulado, conforme os critérios do RTQ-R, como naturalmente ventilada
e condicionada artificialmente, listados respectivamente nas Tabelas 10 e 11, para que fosse possível
determinar o nível de eficiência energética da envoltória da edificação em análise, integrando, portanto, os
limites propostos na avaliação, com o respectivo desempenho da envoltória acordando com o RTQ-R.
Tabela 10 - Condições de contorno de simulação naturalmente ventilada – Desempenho da envoltória no verão
Cálculo do indicador de
To: temperatura operativa horária (°C);
graus-hora de resfriamento
Ta: temperatura do ar no ambiente (°C);
Tr: temperatura radiante média (°C);
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A = 0,5
Modelagem do sistema de
ventilação natural

Padrão de ocupação

Temperatura do solo dos
modelos

coeficiente de rugosidade do entorno (α) de 0,33 e δ = 460 para a camada limite
coeficientes de pressão superficial (CP)
coeficiente de descarga (CD)= 0,6
coeficiente do fluxo de ar por frestas (CQ) = 0,001 kg/s.m
expoente do fluxo de ar (n) = 0,65
O controle automático por temperatura habilita a abertura da janela quando a temperatura do ar
do ambiente (Tint) é igual ou superior à temperatura do termostato (Tint ≥ Ttermostato) e também quando
a temperatura do ar do ambiente é superior à temperatura externa (Tint ≥ Text)
Ttermostato)= 20ºC
Conforme RTQ-R (2010)
• Tabela 3.3. Padrão de ocupação para dias de semana e final de semana,
• Tabela 3.4. Taxas metabólicas para cada atividade
• Tabela 3.5. Padrão de uso da iluminação
• Tabela 3.6. Densidade de potência instalada de iluminação
• Tabela 3.7. Cargas internas de equipamentos
Calculada pelo programa Slab para o caso base e utilizada nos demais casos.

Tabela 11 - Condições de contorno de simulação condicionada artificialmente – Desempenho da envoltória para inverno
Condições
para Consumo relativo de energia para refrigeração (CR), dos dormitórios , e o consumo relativo para
cálculo do consumo aquecimento (CA), de todos os ambientes de permanência prolongada, calculados no período das 21 h às 8 h,
relativo de energia
e no período restante a edificação naturalmente ventilada.
Modelagem
do •
sistema de condicionamento de ar instalado nos ambientes de permanência prolongada das UHs
sistema
de •
temperatura do termostato de refrigeração de 24°C,
condicionamento
•
temperatura do termostato de aquecimento de 22°C
de ar
•
condicionamento artificial no período das 21 h às 8 h;
•
edificação ventilada naturalmente no período das 9 h às 20 h
•
taxa de fluxo de ar por pessoa de 0,00944 m³/s;
•
modo de operação do ventilador contínuo;
•
eficiência do ventilador de 0,7 e eficiência do motor de 0,9;
•
razão entre o calor retirado do ambiente e a energia consumida pelo equipamento (COP) de 3,00 W/W;
•
razão entre o calor fornecido ao ambiente e a energia consumida pelo equipamento (COP) de 2,75
W/W;
•
número máximo de horas não atendidas do sistema de condicionamento de ar de 10%;
•
capacidade do sistema de condicionamento de ar dos ambientes dimensionada automaticamente pelo
programa de simulação

4. RESULTADOS

Cada uma das configurações foi simulada e seus resultados extraídos dos ambientes de permanência
prolongada (sala e dormitórios 1 e 2) para as condições de verão (GhR) e de inverno (CA). Por fim se obteve
o nível de eficiência energética da envoltória. Os resultados são apresentados na Tabela 12, onde pode-se
observar, de um modo geral, a correlação entre os limites propostos para a NBR 15575 (ZB2) e os níveis de
eficiência energética obtidos pelo RTQ-R. Naquelas configurações que se enquadram em nível Superior
(verão e inverno), predominam os níveis A e B de eficiência energética, tanto referente a GhR, quanto CA.
Porém, as configurações de verão nos níveis Intermediário e Mínimo não possuem uma correlação tão clara
com o RTQ-R. As configurações de nível Mínimo possuem menor GhR e menor CA do que as de nível
Intermediário, supostamente melhores. A configuração C05, que é idêntica à C14, foi muito mal avaliada
pelo RTQ-R, quanto aos GhR, enquanto a C04 foi muito bem avaliada, apesar de ambas enquadrarem-se no
nível Intermediário. A configuração C04 apresenta maior equilíbrio entre transmitâncias e capacidades
térmicas de paredes e coberturas, enquanto C05 caracteriza-se por possuir baixa transmitância e alta
capacidade térmica de paredes e alta transmitância e baixa capacidade térmica de cobertura. Esta
configuração alcançou nível Intermediário sob critérios de GhD para o verão estabelecidos em 29°C
enquanto o RTQ-R estabelece em 26°C.
Apesar dos diferentes critérios e condições de contorno entre o RTQ-R e a proposta de compatibilização da
NBR 15575, poucos casos apresentaram inversão, como os descritos acima. Pode-se observar que as
configurações de nível Superior tendem a obter nível A. Por muito pouco a configuração C01 não obteve A,
o que resultaria em 67% das configurações neste nível.
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EqNumEnvAmb

Nível ENV INVERNO

EqNUMENVINVERNO

EqNum ENV FINAL

ENV FINAL

7257,06
3804,37
6152,78

EqNumEnvAmb

3536
3150
2811

14,41
8,91
11,68

A
A
A

B
A
B

4,38
5
4,38

4,49
5,00
4,21

B
A
B

15,82
19,04
13,16

B
B
A

14,85
15,98
12,86

A
B
A

B
B
B

4,2
4
4,38

4,11
3,56
3,77

B
B
B

B
B
B

27,48
15,54
14,92

B
A
A

21,76
15,4
14,84

B
A
A

B
B
B

4
4,17
4,38

3,73
4,10
3,77

B
B
B

16,28
13,81
11,81

B
A
A

14,4
10,02
8,49

A
A
A

11,68
8,91
6,59

A
A
A

B
A
A

4,38
5
5

4,21
4,56
5,00

B
A
A

4
3
4

16,5
23,98
15,76

B
B
B

16,01
19,04
13,11

B
B
A

13,06
15,98
10,82

A
B
A

B
B
B

4,2
4
4,38

4,11
3,56
4,21

B
B
B

2
4
3

24,8
18,28
19,91

B
B
B

16,69
15,54
14,59

B
A
A

19,73
15,4
14,42

B
A
A

B
B
B

4
4,38
4,38

3,12
4,21
3,77

C
B
B

4,63
5
4

19,91
13,81
16,28

B
C
C

4
3
3

B
B
C

C
B
C

2974,05
1429,45
2460,68

B
A
B

B
C
B

3932,98
4916,07
3623,81

D
B
C

7753,3
4320,97
6320,77

EqNumEnvAmb

3292
5224,14
3545,6

B
C
C

A
A
A

EqNum ENV verão

2790
2407
2064

2500.06
1449,84
2623,99

Nível ENV VERÃO

2721,15
1482,38
2150,6

A
A
B

ENV
Inverno
Dorm 2 Consumo
Aquec.

A
A
B

ENV
Verão
Dorm 2 GH Tbase
26

EqNumEnvAmb

1948
1534
1229

4664,55
3805,27
5138,37

ENV
Verão
Dorm 1 GH Tbase
26

ENV
Inverno
ESTAR Consumo
Aquec.

EqNumEnvAmb

2764
2496
2241

EqNumEnvAmb

Nivel
Superior
Interm.

Condição

4077,97
5224,14
4529,23

2177
1940
1633

Mínimo

C16
C17
C18

2150,6
1482,38
2353,38

Superior

C13
C14
C15

1012
1315
1562

Interm.

C10
C11
C12

ENV
Verão
ESTAR GH Tbase
26

Mínimo

C07
C08
C09

GhD

C04
C05
C06

VERÃO (Dorm.: N-O)

C01
C02
C03

INVERNO (Dorm. S-L)

Configurações

Tabela 12- Nível de eficiência energética da envoltória
ENV
Inverno
Dorm 1 Consumo
Aquec.

B
A
B

2460,68
1429,95
2597,26

B
A
B

B
A
B

14,59
10,02
14,4

4273,91
4976,58
4813,29

B
C
C

4251,11
4916,07
4740,06

B
C
C

19,78
23,98
17,25

B
B
B

C
B
C

4310,54
4326,64
5550,12

B
B
C

4242,95
4321,19
5564,1

3,38
4
3

30,08
18,28
19,48

B
A
A

2959,93
1449,84
2500,06

B
A
B

B
B
A

4
4
5

B
C
B

3979,67
4976,58
3675,4

B
C
B

B
C
B

D
B
C

7724,23
4326,67
6361,62

D
B
C

D
B
C

5. CONCLUSÕES

A proposta de compatibilização entre os métodos simplificado e por simulação da NBR15575 foi elaborada
com critérios e condições de contorno independentes do RTQ-R. No entanto, a comparação de métodos e
frente aos resultados obtidos, pode-se observar a correlação de desempenho no qual configurações
classificadas de nível Superior obteriam níveis de eficiência energética A ou B. Configurações classificadas
de nível Intermediário obteriam níveis de eficiência energética B e configurações classificadas de nível
Mínimo obteriam níveis de eficiência energética B ou eventualmente C.
Estes resultados reafirmam a metodologia e os critérios adotados na compatibilização dos métodos da NBR
15575, cujo principal objetivo era eliminar o "descompasso" entre os métodos Simplificado e por Simulação.
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RESUMO
O principal responsável pela carga térmica das edificações em países tropicais e, consequentemente pelo
aumento do consumo de energia com aparelhos de condicionamento artificial do ar, é a incidência da
radiação solar. Para que este ganho térmico possa ser minimizado, faz-se necessário o uso de materiais com
alta refletância solar (e baixa absortância) nos revestimentos empregados no envelope construtivo.
Atualmente alguns estudos já foram realizados a respeito dos índices de refletância dos materiais opacos
disponíveis no mercado, que comprovam a importância do conhecimento destes pelos profissionais para que
possam lançar mão de revestimentos adequados a cada especificidade do clima brasileiro, que possui
diversas variações, visto as dimensões continentais do país. Contudo, os bancos de dados com informações
sobre as propriedades térmicas dos materiais deixam a desejar com relação à variedade de produtos
existentes, e as formas normatizadas e atualmente empregadas de aferir este índice necessitam de
equipamentos extremamente caros, o que dificulta que os profissionais tenham acesso a este tipo de
informação. Este trabalho propôs a utilização do espectrômetro ALTA II como alternativa confiável para a
medição do índice de refletância de telhas cerâmicas utilizadas na cobertura de edificações, comparando seu
desempenho ao do espectrofotômetro com esfera integradora. Como resultado das medições realizadas pôdese comprovar a confiabilidade do método para determinar a refletância solar de telhas cerâmicas, com
resultados muito próximos aos obtidos a partir de medições com o espectrofotômetro.
Palavras-chave: refletância solar, desempenho térmico, espectrômetro ALTA II, telhas cerâmicas.

ABSTRACT
The main factor responsible for the thermal load of buildings in tropical countries, consequently for the
increase of energy consumption with artificial air conditioning devices, is the incidence of solar radiation. In
order to minimize this thermal gain, it is necessary to use materials high reflectance (low absorptance) for
coatings used on the building envelope. Some studies have already been carried out about reflectance indices
for opaque materials available on the market, which prove the importance of the knowledge of these by the
professionals so that they can use appropriate coatings according to specificities of the Brazilian climate,
which has several variations. However, data base with information on the thermal properties of materials are
lacking in relation to the variety of existing products, and the standardized and currently used ways of
measuring this index require extremely expensive equipment, which makes it difficult for professionals to
access this type of information. This work proposes the use of the ALTA II spectrometer as a reliable
alternative for the measurement of the reflectance index of ceramic tiles used in the roofing of buildings,
buying its performance to that of the spectrophotometer with integrating sphere. As a result, it was possible
to confirm the accuracy of this procedure to determine the solar reflectance of ceramic tiles, with results very
similar to those obtained through spectrophotometric measurements..
Keywords: solar reflectance, thermal performance, ALTA II spectrometer, ceramic tile.
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1. INTRODUÇÃO
Um país como o Brasil, com extensão territorial de dimensões continentais, apresenta grande variação
climática e cada região exigirá soluções construtivas específicas, levando em consideração as peculiaridades
locais. Porém, pode-se afirmar que quase a totalidade do país recebe insolação de forma intensa durante
grande parte do ano, o que torna a compreensão das formas como a radiação solar interfere nas edificações
de extrema importância para o estudo da eficiência energética na arquitetura, principalmente em regiões
tropicais e de baixa latitude.
Entre os fatores que irão contribuir para o ganho térmico de calor pelas edificações, deve-se considerar
os índices de refletância e absortância, que para superfícies opacas são complementares, sendo sua soma
igual a um. O índice de refletância solar é definido pela razão entre a energia solar refletida por uma
superfície e a energia total incidente sobre ela.
O estudo do desempenho térmico das edificações é de grande relevância para o controle do conforto
térmico dos usuários e também para redução dos gastos com meios artificiais de condicionamento do ar com
o objetivo de proporcionar as condições de conforto desejadas. Em uma escala global, os edifícios são
responsáveis por 40% do consumo da energia anual total e ainda por um terço das emissões de gases que
causam e intensificam o efeito estufa (KRIMPALIS; KARAMANIS, 2015). Isto se dá pelo fato de haver
uma grande necessidade de sistemas artificiais de condicionamento das edificações devido, em geral, à
ineficiência do desempenho térmico das edificações.
A este respeito, dados como os do Balanço Energético Nacional de 2015 (EPE, 2015) mostram que as
edificações brasileiras são responsáveis por 50% da energia elétrica utilizada no país, considerando edifícios
residenciais (25%), comerciais (17%) e públicos (8%), números que podem ser reduzidos se as
características térmicas dos materiais forem utilizadas de forma consciente pelos projetistas, visando um
melhor desempenho térmico dos edifícios.
O mercado da construção civil atualmente tem ampliado a gama de materiais e revestimentos a serem
utilizados nas superfícies do envelope construtivo, porém poucas são as informações disponíveis sobre as
propriedades térmicas dos revestimentos, como os índices de absortância, refletância e emitância, além de
haver pouco conhecimento sobre os métodos de medição acessíveis aos profissionais da área (DORNELLES,
2017).
A cobertura tem um papel significativo no total da energia solar absorvida pelo edifício, porcentagem
aumentada conforme são reduzidas a latitude e o número de pavimentos, com isto, terá grande importância
no desempenho térmico dos edifícios localizados na região tropical. Pode-se considerar a utilização de
efeitos conjugados de refletância e emitância como alternativa para o controle do fluxo de calor das
coberturas (DORNELLES, 2015). Conforme apontam estudos, a redução da absortância solar nas coberturas
pode significar reduções acima de 20% da utilização de energia elétrica para refrigeração de ambientes, além
de proporcionar melhorias na qualidade do ar em ambientes urbanos em períodos como o verão, com o
aumento da refletância e redução da temperatura ambiente (AKBARI; ROSE, 2001; POMERANTZ et al.,
1999; ROSENFELD, et al., 1998; TAHA, 2001, 2002; TAHA et al., 2000).
Em um panorama internacional, já existem recomendações específicas em códigos de obras de
edificações a respeito das propriedades térmicas dos materiais utilizados como revestimentos para paredes e
coberturas, como é feito nos Estados Unidos. Também são reconhecidos os usos de produtos com alta
refletância, como boa opção para reduzir o ganho de calor das edificações, por sistemas de certificação
ambiental como o LEED (U. S. Green Building Council’s Leardership in Energy and Environmetal Design)
e o Green Globes (DORNELLES, 2017).
Além dos sistemas de certificação para edifícios verdes já citados, existem atualmente programas de
classificação de coberturas refletivas, que fornecem dados de desempenho térmico e permitem uma análise
comparativa entre as opções de coberturas existentes. O Cool Roofing Raiting Council’s (CRRC) Product
Rating Program e o Environmental Protection Agency’s Energy Solar Reflective Roof Program, são dois
programas de classificação de coberturas refletivas norte americanos e utilizam a norma ASTM E903-12
(ASTM, 2012) como guia para a avaliação dos valores de refletância.
Organismos internacionais têm desenvolvido, além das certificações já relacionadas, códigos e normas
objetivando aproveitar as potenciais economias de energia causadas pelo uso de coberturas refletivas
implantando-as nas edificações, tais como as normas ASHRAE 90.1-2013 (ASHRAE, 2013), que atende
edifícios comerciais novos e a ASHRAE 90.2-2007 que abrange novas edificações residenciais (ASHRAE,
2007). No estado norte americano da Califórnia foi desenvolvida, no ano de 2013, a norma “Title 24’
building energy-efficiency” que indica refletância solar inicial mínima de 70% e emitância térmica mínima
de 75% para coberturas, considerando que estas propriedades devem ser certificadas pelo CRRC, que utiliza
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as normas ASTM E903-2012, ASTM C1549-09 (ASTM, 2009) ou ASTM E1918-06 (ASTM, 2006) para
determinar a refletância solar conforme o caso em que será aplicado.
No Brasil, a norma de Desempenho de Edificações Habitacionais – NBR 15575 (ABNT, 2013) indica
em suas partes 4 e 5 exigências relacionadas ao desempenho térmico das edificações verificando o
atendimento aos critérios para fachadas e coberturas, onde os valores de transmitância térmica são
condicionados à absortância solar das superfícies. Existe ainda o selo PROCEL EDIFICA, Etiqueta Nacional
de Conservação de Energia para edificações comerciais, públicas e residenciais, que restringe o valor de
absortância solar dos materiais empregados no envelope construído para que a edificação obtenha a
certificação do nível de eficiência energética. As normas indicadas pelos “Requisitos Técnicos da Qualidade
para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais” (RTQ-R) como norte para as medições
deste índice são a ASTM E1918-06, ASTM E903-12, ASHRAE 74-1998. Em casos da não possibilidade de
medição, os valores indicados de absortância publicados na NBR 15220-2 (ABNT, 2005) podem ser
utilizados (INMETRO, 2010).
Conforme é possível observar a partir do que é descrito pelos “Requisitos Técnicos da Qualidade para
o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais”, é comum no Brasil a utilização de normas
internacionais para a classificação de produtos desenvolvidos no território nacional. Esta prática acaba por
acarretar algumas distorções na avaliação do desempenho destes materiais quando consideradas as
particularidades das condições climáticas nacionais, por exemplo.
Portanto, há a necessidade de que os fabricantes apresentem os dados de refletância solar dos
revestimentos disponíveis no mercado. No entanto a obtenção destes dados de forma precisa e através de
métodos normatizados é dificultada pelos altos preços e dos equipamentos e pela exigência de especialidade
para o manuseio destes, seguindo o proposto pelas normas ASTM E903-12, ASTM C1519 e ASTM E1918.
Como alternativa a estes métodos, pesquisas estão sendo desenvolvidas no Brasil propondo o
espectrômetro ALTA II como alternativa para aferir os índices de refletância de superfícies opacas
(DORNELLES; RORIZ, 2007; DORNELLES, 2008; SANTOS et al., 2009; SANGOI et al., 2010; MUNIZ;
PEZZUTO, 2014). O ALTA II possui um custo significativamente reduzido se comparado aos equipamentos
normatizados existentes, como o espectrofotômetro e o refletômetro, além disso, é portátil e de fácil
manuseio. Existem estudos atuais que mostram o desempenho deste equipamento quando da medição de
índices de refletância, porém, estes têm maior foco no estudo de tintas (DORNELLES, 2008, PEREIRA et
al., 2015), não obstante há uma infinidade de materiais hoje disponíveis para revestimento do envelope
construtivo, com características particulares, que precisam ser explorados.
Neste contexto, o presente trabalho propõe a avaliação do potencial de uso do espectrômetro ALTA II
como alternativa confiável para a medição de índices de refletância de telhas cerâmicas para a cobertura de
edifícios, comparando seus dados aos do espectrofotômetro com esfera integradora, equipamento já
normatizado, avaliando ainda a aplicabilidade e as restrições de uso do equipamento de estudo.
Este trabalho almeja contribuir para o aperfeiçoamento do método simplificado de aferição da
refletância solar de revestimentos do envelope construtivo, como alternativa aos pesquisadores e
profissionais, auxiliando seu trabalho e facilitando a especificação de materiais adequados a cada clima em
particular. Estes resultados fazem parte de uma pesquisa mais ampla em andamento, para avaliação do uso
do espectrômetro ALTA II.

2. OBJETIVO
Este artigo tem por objetivo avaliar o potencial de utilização do espectrômetro portátil ALTA II para
medições de refletância solar de telhas cerâmicas, em comparação com medições realizadas em laboratório
com espectrofotômetro com esfera integradora, assim como a correlação existente entre refletâncias e
temperaturas superficiais das telhas.

3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido em três etapas principais
1. Medição da refletância das telhas em laboratório utilizando o espectrofotômetro com esfera
integradora.
2. Medições da refletância das telhas em laboratório utilizando o espectrômetro portátil.
3. Medição das temperaturas superficiais e imagens termográficas em campo.
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3.1. Amostras avaliadas
Neste trabalho foram selecionadas 17 telhas cerâmicas disponíveis no mercado, com variações de cores e
acabamentos superficiais - 10 esmaltadas (TE) e 07 não-esmaltadas (TNE). Amostras com diâmetro
aproximado de 06 cm foram extraídas da parte plana de cada telha, de tal forma a permitir o encaixe
adequado no compartimento do espectrofotômetro. Para efeito comparativo, foi selecionada uma telha de
fibrocimento, da qual foram extraídas 03 amostras (Figura 1).

Figura 1 - Cortes circulares de amostras utilizadas.

3.2. Medições de refletâncias com espectrofotômetro com esfera integradora
As medições foram feitas seguindo os padrões estabelecidos pela norma ASTM E903-12 (ASTM, 2012), e
estabelecidas para o espectro solar com maior concentração de energia proveniente do Sol, com
comprimentos de onda que variam entre 300 e 2500 nm, segundo a ASTM G173-12 (2012).
As refletâncias obtidas pelo espectrofotômetro consideram a incidência da radiação emitida de forma
constante. Como a intensidade da radiação solar não é constante e sua distribuição depende de variáveis
como o clima, altitude e características atmosféricas (poluição, presença de vapor d’água, entre outros), foi
adotado o método proposto por Dornelles (2008), a partir da equação 1, para a realização do ajuste nos
valores obtidos com relação ao espectro solar padrão definindo pela norma ASTM G173-2012 (2012). A
refletância solar de cada amostra foi calculada como a média dos resultados medidos no intervalo de 300 a
2500 nm, que contempla todo o espectro solar considerado pelo equipamento.

ρ solar = E λi ∗ ρ medido

Equação 1

Onde:

ρ solar é a refletância solar ajustada (%);

Eλi é a irradiação solar global espectral (W/m².nm), indicada na ASTM G173-2012 (ASTM, 2012);
ρ medido é a refletância solar obtida através do espectrofotômetro.

3.3. Medições de refletâncias com espectrômetro ALTA II
O equipamento ALTA II, que vem sendo estudado como alternativa para a determinação dos índices de
absortância e refletância solar de superfícies opacas, é de fácil manuseio, havendo apenas alguns cuidados
que devem ser tomados durante o processo de medição.
Para um resultado satisfatório é necessário, segundo Pereira et. al (2015), que o conjunto de
lâmpadas presente na parte posterior do equipamento seja posicionado de forma que a superfície da amostra
cubra-o totalmente, não permitindo que haja fuga da energia emitida pelo aparelho. Além disso, para que a
luz externa não tenha influência nos resultados obtidos, o ideal é que as medições sejam realizadas em locais
sem iluminação excessiva e com a utilização de um aparato que impeça a entrada dessa luz na região a ser
iluminada pelas lâmpadas correspondentes a cada comprimento de onda disponível no ALTA II. Nesta
pesquisa foi utilizado um tecido preto cobrindo o equipamento, permitindo apenas a visualização do visor.
O espectrômetro ALTA II faz a leitura de onze comprimentos de onda do espectro solar, sendo sete
destes dentro da região de luz visível e quatro na região do infravermelho. Ele possui onze botões,
correspondentes a cada um dos comprimentos de onda, que devem ser pressionados individualmente para
acionar a luz referente a ele, dentre as onze lâmpadas existentes na parte posterior do equipamento. O
resultado mostrado no visor é dado em milivolts e, conforme apresentado por Dornelles (2008), através de
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uma equação matemática e da posse de dados de uma amostra de referência, que deve ter sua refletância
medida em espectrofotômetro, é possível alcançar o valor do índice de refletância do material analisado para
cada comprimento de onda disponível no aparelho. Neste trabalho foi utilizado o papel branco como amostra
de referência.
Antes que sejam iniciadas as leituras dos índices de refletância das amostras, é feita a calibração do
aparelho, fazendo a aferição da voltagem de fundo, dado que será necessário ao fazer os cálculos para
transformação do valor em milivolts informado pelo equipamento, e o valor de refletância que se quer
conhecer.
Assim como no espectrofotômetro, há a necessidade de realizar um ajuste do índice de refletância
alcançado a partir do aferido com o espectrômetro com relação à intensidade da radiação solar, pois esta não
se dá de forma constante ao longo do espectro, conforme já explanado neste artigo.

3.4. Medições das temperaturas superficiais e imagens termográficas
As medições das temperaturas superficiais das amostras foram realizadas no Laboratório de Construção Civil
(LCC) – IAU/USP inicialmente com a montagem de uma bancada em madeira (MDF) onde as telhas foram
apoiadas, visando evitar a ocorrência de troca de calor entre os componentes. As telhas ficaram expostas ao
sol no dia 25 de novembro de 2016, por um período de três horas, entre 10 e 13h, buscando um maior
aproveitamento da incidência solar (Figura 2).
A partir das 10h30min foram realizadas medições das temperaturas superficiais das telhas a cada 30
minutos até o tempo final de exposição das amostras, às 13h. Este processo foi realizado tomando como base
uma linha horizontal no meio das telhas e três pontos demarcados da seguinte maneira, um na parte plana,
um segundo ponto no encontro da região plana com a curva e por fim no ponto mais alto (Figura 3). Foi
utilizado o termômetro de infravermelho Testo S30-T1 com resolução de 0,1ºC para tal medição.
Neste mesmo intervalo de tempo eram realizadas imagens termográficas com uma câmera
termográfica modelo Testo 870, com resolução de 120X160 pixels e sensibilidade térmica <100 mK a
+30ºC.

Figura 2 - Telhas expostas à radiação solar para medições de temperaturas
superficiais.

Figura 3 - Representação da linha imaginária
utilizada para medida da temperatura superficial.

4. RESULTADOS
A partir das medições de refletância espectral realizadas em laboratório com o espectrofotômetro, percebe-se
que as telhas com acabamento esmaltado e de cores mais claras (TE-1, TE-2, TE-3) apresentaram maior
índice de refletância nos comprimentos de onda correspondentes à luz visível do espectro solar (Figura 4), e
por consequência, maiores refletâncias solares, acima de 60% (Tabela 1). Por outro lado, as telhas que
apresentaram as menores refletâncias solares apresentaram cores mais escuras (TE-8, TE-9, TE-10, TNE-7 e
a telha de Fibrocimento), com refletâncias inferiores a 40% (Tabela 1). Este comportamento comprova o
conhecimento geral que cores mais claras apresentam maiores refletâncias, e cores mais escuras menores
refletâncias. Um dado interessante de se observar, a partir das curvas de refletância espectral apresentadas na
Figura 5, é que as telhas cerâmicas não esmaltadas apresentaram comportamento muito semelhante frente à
exposição à radiação solar (variação de no máximo 10% absoluto na refletância solar), sendo a maior
diferença observada para a telha TNE-7, cuja refletância na faixa visível do espectro foi inferior às demais, o
que está diretamente relacionado com a coloração da mesma, levemente mais escura que as demais telhas
não esmaltadas. Também se observa a mudança de comportamento da reflexão das telhas não esmaltadas ao
passar da faixa visível para o infravermelho próximo, com aumento significativo da refletância espectral a
partir dos 900 nm, o que pode ser bastante positivo do ponto de vista térmico.
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Figura 4 - Refletância espectral para telhas esmaltadas (TE).

Figura 5 - Refletância espectral para telhas não esmaltadas (TNE).

Na Tabela 1 e Figura 6 são apresentadas as refletâncias calculadas a partir das medições com o
espectrômetro ALTA II. Com os dados obtidos neste método, mostra-se a proximidade entre os índices de
refletância obtidos pelo espectrofotômetro, método já reconhecido e normatizado, e os atingidos com o
aparelho ALTA II, aqui proposto como alternativa. As maiores diferenças ocorreram nas amostras TE-6
(9,2% absoluto) e TE-10 (8,2% absoluto). Os resultados indicaram correlação pouco discrepante entre os
dados medidos com os dois métodos, conforme se observa na Figura 7 (R²=0,95) e desvio padrão (SD) de
apenas 2,65%. Os resultados encontrados para este grupo de amostras permite identificar o potencial do
espectrômetro ALTA II para medições de refletância solar de telhas cerâmicas. Dornelles (2008) já havia
apresentado resultados satisfatórios para diferentes tintas. Pereira et al. (2015), no entanto, encontrou valores
não satisfatórios para medições do ALTA II para superfícies rugosas. Estas pesquisas indicam a importância
de novas pesquisas com diferentes materiais de revestimentos para o envelope construtivo.
Tabela 1 – Valores de refletância solar das telhas, medidas com o espectrofotômetro e o espectrômetro ALTA II (%).
AMOSTRA
TE – 1C
TE – 2B
TE – 3B
TE – 4C
TE – 5B
TE – 6A
TE – 7A
TE – 8B
TE – 9B
TE – 10A

Rsolar (%)
Espectrofotômetro
77,5
68,9
65,6
50,8
55,3
55,2
42,2
39,6
21,7
21,8

Rsolar (%)
ALTA II
75
61,6
64,9
50,8
52,2
46,0
38,2
35,2
17,6
13,6

AMOSTRA
TNE – 1B
TNE – 2B
TNE – 3C
TNE – 4C
TNE – 5B
TNE – 6B
TNE – 7C
Fibrocimento

Rsolar (%)
Espectrofotômetro
48,5
49,0
45,8
45,2
47,8
46,6
38,8
35,5

Rsolar (%)
ALTA II
43,9
44,6
40,5
40,7
43,1
40,5
32,6
36,0

Figura 6 - Valores de refletância solar (%) medidas em espectrofotômetro e com o ALTA II.
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Figura 7 - Correlação entre as refletâncias solares obtidas com o Espectrofotômetro e o espectrômetro ALTA II.

Os resultados das medições de temperaturas superficiais são apresentados nas Figuras 8 e 9, com os
dados coletados no período entre 10h30min e 13h do dia 25/11/2016, para as telhas esmaltadas e não
esmaltadas, respectivamente, em comparação com a telha de fibrocimento e a temperatura do ar no dia da
medição.
Pode-se constatar na análise desses resultados que as temperaturas superficiais das amostras variam
de forma crescente, porém com comportamento não linear, havendo oscilações neste aquecimento.
Constatou-se também que, de acordo com o proposto na literatura atual, a telha branca com
acabamento esmaltado (TE-1) obteve apresentou as menores temperaturas superficiais e maior índice de
refletância solar. A telha TE-10 foi a que apresentou as maiores temperaturas superficiais, levemente
superiores à telha TE-9. Importante destacar que ambas apresentaram refletâncias solares praticamente iguais
(21,8% e 21,7%, respectivamente), comprovando o comportamento térmico das superfícies frente à
exposição à radiação solar. Entre a amostra que apresentou as maiores temperaturas superficiais (TE-10,
Rsolar=21,8%) e a de menores temperaturas (TE-1, Rsolar=77,5%), observou-se diferenças de 15,2ºC em
média. As temperaturas médias obtidas para cada telha ao longo do período de medição são apresentadas na
Tabela 2.

Figura 8 - Temperaturas superficiais vs. tempo de exposição para telhas esmaltadas.
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Figura 9 - Temperaturas superficiais vs. tempo de exposição para telhas esmaltadas.

De posse dos valores de refletância obtidos a partir do espectrofotômetro e das temperaturas
superficiais das amostras, pode-se calcular o Solar Reflectance Index (SRI) das telhas selecionadas para este
experimento. Considerando-se a emissividade das telhas cerâmicas ε=0,9 (segundo dados da NBR 15220-2,
Anexo B - Tabela B2), calculou o SRI para cada telha segundo método apresentado na norma ASTM E1980
(2011). Os valores obtidos são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Valores de refletância solar (Espectrofotômetro e ALTA II), temperatura superficial média e SRI para cada telha.
AMOSTRA
TE – 1C
TE – 2B
TE – 3B
TE – 4C
TE – 5B
TE – 6A
TE – 7A
TE – 8B
TE – 9B
TE – 10A
TNE – 1B
TNE – 2B
TNE – 3C
TNE – 4C
TNE – 5B
TNE – 6B
TNE – 7C
Fibrocimento

Rsolar (%)
Espectrofotômetro
77,5
68,9
65,6
50,8
55,3
55,2
42,2
39,6
21,7
21,8
48,5
49,0
45,8
45,2
47,8
46,6
38,8
35,5

Rsolar (%)
ALTA II
75,0
61,6
64,9
50,8
52,2
46,0
38,2
35,2
17,6
13,6
43,9
44,6
40,5
40,7
43,1
40,5
32,6
36,0

Temperatura
Superficial Média (ºC)
39,0
41,6
42,5
43,4
45,5
45,5
48,3
50,6
53,6
54,2
46,2
47,6
48,8
49,3
47,9
48,3
48,3
52,6

SRI
96
84
80
59
66
65
48
44
21
22
56
57
53
52
55
54
43
39

Nas figuras 10 e 11 são apresentadas as correlações entre as temperaturas superficiais médias de cada
telha e: a refletância solar medida em espectrofotômetro (Figura 10) e o Solar Reflectance Index (Figura 11).
Observa-se que os resultados encontrados nas medições indicaram, primeiramente, muito boa correlação
entre as refletâncias e as temperaturas superficiais de cada amostra, comprovando a precisão no método de
medição com o espectrofotômetro (Figura 10). O mesmo ocorre ao se comparar as temperaturas superficiais
com os índices de refletância solar (SRI) calculados segundo método proposto pela norma ASTM E19802011 (ASTM, 2011).
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Figura 10 - Correlações entre temperaturas superficiais e a
refletância solar das telhas com o espectrofotômetro.

Figura 11 - Correlações entre temperaturas superficiais e Solar
Reflectance Index (SRI) das telhas.

5. CONCLUSÕES
Após a análise dos dados coletados nesta pesquisa, pôde-se comprovar a confiabilidade nos resultados
encontrados a partir das medições de refletância solar com o espectrômetro ALTA II em comparação com as
medições realizadas no espectrofotômetro para telhas cerâmicas esmaltadas e não esmaltadas. Apesar do
número relativamente restrito de amostras (17) frente à disponibilidade do mercado de telhas cerâmicas no
Brasil, os resultados encontrados nesta pesquisa indicam a adequada precisão do equipamento para este tipo
de medição (desvio padrão médio de 2,65% absoluto - ou 0,265 em relação às medições com o
espectrofotômetro), considerando-se as características dos materiais aqui avaliados.
As medições de temperaturas superficiais indicaram coerência com os resultados de refletância solar
inicialmente obtidos para cada telha, comprovando que as telhas com maiores índices de refletância
apresentaram as menores temperaturas, e as com menores valores de refletância solar as maiores
temperaturas superficiais. O cálculo do Solar Reflectance Index (SRI) também comprovou a relação
existente entre as temperaturas superficiais e as refletâncias de cada telha avaliada nesta pesquisa.
Análises estatísticas complementares indicaram a confiabilidade no método de medição de
refletância solar com o espectrômetro ALTA II, assim como as medições de temperaturas superficiais e
cálculo do SRI para as telhas avaliadas nesta pesquisa.
Maior número de amostras e novas análises estatísticas podem aperfeiçoar o método e chegar a
resultados precisos para adoção do espectrômetro para este tipo de telha. Novos estudos serão realizados para
complementar os resultados encontrados até o momento, assim como ampliar o número e tipo de telhas a
serem avaliadas por este método de medição.
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RESUMO

A importância do cálculo de pontes térmicas e a sua consideração nos cálculos de transmitância térmica é um
assunto que vem sendo discutido em regiões de clima frio no Brasil, visto que a presença de pontos
vulneráveis no envelope de uma edificação pode influenciar no desempenho termoenergético, além de
consequências na envoltória da edificação, como o favorecimento de condições para formação de fungos
filamentosos. Vários países já possuem regulamentos e normativas que tratam sobre o assunto. No Brasil,
nenhuma das normativas e regulamentos trata desse tema. Este trabalho tem como objetivo avaliar a
probabilidade de formação de fungos filamentosos em edificações com maior e menor isolamento térmico. O
método utiliza dados baseados em simulação computacional. A análise considerou as condições termohigrométricas junto à estrutura de concreto armado de uma edificação residencial, onde ocorre a ponte
térmica, e na superfície do fechamento vertical em alvenaria, para todas as fachadas da edificação. Os
resultados mostram que há uma maior possibilidade de surgimento de fungos filamentosos na ponte térmica
quando o edifício é mais isolado, ou seja, apresenta uma transmitância térmica baixa no envelope.
Palavras-chave: pontes térmicas, fungos filamentosos, simulação computacional.

ABSTRACT

The importance of thermal bridges and it’s consideration in thermal transmittance calculations is a subject
that has been discussed in cold climate regions of the country, as the the presence of vulnerable points in a
building can have consequences in the thermo energy performance, besides consequences in the enveloping
of the building, such as the favoring of conditions for the formation of filamentous fungi. Several standards
and regulations deal with this topic. This study aims to evaluate, the probability of formation of filamentous
fungi in buildings with major and minor thermal insulation. The method use data based in computacional
simulation. The analysis considered the thermo-hygrometric conditions near to the concrete structure of a
model building where the thermal bridge occurs, and the vertical closure surface, a masonry wall, for all
facades of the building. The results show that there is a greater possibility of filamentous fungi arising in the
thermal bridge when the building is more insulated, that is, it presents a low thermal transmittance in the
envelope.
Keywords: thermal bridges, filamentous fungi, computational simulation.
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1. INTRODUÇÃO
Nenhuma das normas brasileiras existentes até o momento aborda o tema pontes térmicas e nem as
considera nos cálculos de transmitância térmica do envelope. A existência de pontes térmicas em uma
edificação pode promover o aumento das trocas de calor na envoltória e trazer consequências na envoltória
da edificação. Entre essas consequências podemos citar o aumento de chances de formação de fungos
filamentosos, e ainda, as pontes térmicas podem interferir diretamente no conforto térmico e no consumo
energético de uma edificação.
No contexto mundial, vários países já consideram as consequências das pontes térmicas em
edificações e possuem normativas que abordam o tema. As normas suíças EN ISO 14.683 (2007) e a EN ISO
10.211 (1995) determinam métodos detalhados de cálculos de pontes térmicas. A Regulamentação Térmica
Portuguesa (RCCTE) apresenta métodos simplificados de cálculo de pontes térmicas. A DIN 4103 (2013) é
uma normativa alemã que aborda a proteção contra a umidade e a possibilidade de formação de bolor e ainda
apresenta métodos de cálculo e orientações para construção. As normas argentinas IRAM 11.630 (2000) e
IRAM 11.605 (1996) determinam respectivamente procedimentos para avaliação do risco de condensação
superficial e valores máximos de transmitância térmica em fechamentos opacos.
Martin, et. al. (2011) ressaltam a importância do cálculo das pontes térmicas no estudo da
transferência de calor nos edifícios, mas que, no entanto, as informações sobre o tema ainda são poucas e
confusas. A maioria dos países da União Europeia utiliza métodos simplificados para cálculo de pontes
térmicas, os quais apresentam cálculos apenas no regime estacionário, o que seria insuficiente devido à
importância da inércia do edifício na demanda energética.
Uma das principais consequências das pontes térmicas no envelope da edificação, acordando com
Evans e Schiller (2010) é o favorecimento da condensação superficial. A condensação tem como
consequência direta a formação de bolor e, nesses casos, as pontes térmicas proporcionam a condensação da
umidade nas superfícies dos fechamentos em decorrência da temperatura da superfície estar menor do que a
temperatura do ponto de orvalho.
Em relação influência das pontes térmicas na formação de fungos filamentosos, Santos e Mendes
(2014) afirmam que os cantos internos das edificações possuem menor circulação de ar e maior umidade
relativa, e devido à alta capacidade higrotérmica do concreto das vigas e pilares há maior possibilidade de
formação de bolor e danos estruturais nessas áreas, que são onde estão as pontes térmicas.
De acordo com a norma EN ISO 10.211-1 (1995), as pontes térmicas constituem uma parte da
envolvente dos edifícios onde a resistência térmica é modificada por: uma penetração total ou parcial da
envolvente do edifício por materiais de condutividade diferente, uma mudança na espessura da estrutura ou
uma diferença entre as estruturas externas e internas, como ocorrem nas ligações parede/piso/teto. Em todos
os casos citados acima o calor procura o caminho no qual a resistência térmica seja menor. Sendo essa em
função da distância entre pontos e da condutividade térmica do material.
Na figura 1, podemos observar três diferentes tipos de pontes térmicas que podem ocorrer nas
edificações.
a) corte vertical de uma ponte térmica devido à ligação da fachada com a laje;
b) e c) corte horizontal de uma ponte térmica devido à ligação entre duas paredes verticais com
transmitâncias diferentes.

Figura 1 – Tipos de Pontes Térmicas (PESSOA, 2011).

O impacto das pontes térmicas com relação ao consumo energético foi analisado no estudo de Cunha
et. al. (2014), que observou o impacto de pontes térmicas em estruturas de concreto armado no desempenho
energético de um edifício hoteleiro para quatro zonas bioclimáticas brasileiras. O estudo concluiu que em
edificações com PAFT (percentual de abertura na fachada total) de 30% a 45% a existência de pontes
térmicas implica em uma diminuição na estimativa de consumo, que conforme a zona bioclimática pode
chegar até 10%. Já no caso de edificações com PAFT de 60%, a não consideração das pontes térmicas na
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simulação termodinâmica pode representar um aumento de até 4% na estimativa de consumo, dependendo da
zona bioclimática analisada.

2. OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo analisar, por meio da simulação computacional, a possibilidade de formação
de fungos filamentosos em uma superfície interna de uma parede externa, tanto no fechamento vertical de
alvenaria, como na estrutura da edificação onde se encontram as pontes térmicas, considerando um envelope
mais e outro menos isolado.

3. MÉTODO

Figura 2: Etapas do método

A pesquisa tem um enfoque quantitativo e utiliza a simulação computacional como ferramenta para o
desenvolvimento. O método foi divido em três etapas.
Na primeira etapa foi modelada e configurada a edificação a ser simulada no programa SketchUp
2015 com o plugin Legacy Open Studio e o IDF Editor do software EnergyPlus versão 8.3, respectivamente.
Foram configuradas agendas de uso e ocupação, iluminação e equipamentos, materiais e ainda ventilação
natural. Foram testadas duas condições para o envelope: um envelope isolado e um envelope pouco isolado.
Com os resultados das simulações, deu-se início a segunda etapa da pesquisa, a análise das condições
termohigrométricas na superfície interna de uma parede externa e a definição do período sujeito á formação
de fungos filamentosos. Na terceira etapa foram analisados e discutidos os resultados.

3.1. Edificação Simulada
Foi escolhido como objeto de estudo o projeto arquitetônico de uma edificação desenvolvido na pesquisa ‘’
CASA BIOCLIMÁTICA NZEB E QUALIDADE DO LUGAR: Entrelaçando experiências entre Portugal e
Rio Grande do Sul/ Brasil’’. O projeto, Figura 3, trata de uma edificação residencial desenvolvida por
DALBEM (2015), projetada para atender aos critérios de uma Passive House, embora nessa pesquisa as
transmitâncias térmicas de paredes tenham sido alteradas.
O projeto utiliza algumas estratégias passivas, como a implantação no eixo leste-oeste para
maximizar os ganhos solares no inverno. Está distribuído em 126,45m² de área total, dividido em dois
pavimentos. No térreo ficam localizados a cozinha e sala de estar integrados, solário, dois dormitórios e
banheiro. No pavimento superior ficam a área de trabalho, área técnica e lavabo.
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Figura 3 – Planta Baixa Pavimento Térreo e Superior (DALBEM, 2015).

3.2. Modelagem da Edificação
A edificação foi modelada na interface gráfica do programa SketchUp 2015, com o plugin Legacy Open
Studio 1.0.13. A fim de que se pudesse configurar materiais e composições diferentes para as pontes térmicas
e as paredes externas, a estrutura da edificação foi marcada (Figura 4) e através do comando ‘’New
Construction Stub’’ pode ser classificada como ponte térmica. Nesse sentido ficou apta a receber a
configuração diferente do resto dos fechamentos da edificação.
Cada compartimento da edificação foi modelado como uma zona térmica. As dimensões das zonas
térmicas foram caracterizadas pelas dimensões externas das paredes externas até o eixo das paredes internas.

Figura 4 – Modelagem Projeto Arquitetônico para Simulação (DALBEM, 2015).

3.3. Configurações do Modelo
As configurações do modelo (Tabela 1) foram realizadas no IDF editor do software EnergyPlus versão 8.3.
As agendas de uso e ocupação foram configuradas de acordo com o RTQ-R (Regulamento técnico da
qualidade para o nível de eficiência energética para edifícios residenciais) (INMETRO, 2010), para uma
edificação residencial de 2 pavimentos.
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Tabela 1 – Tipologia e Uso (RTQ-R, 2010).

(W/m²)

Calor produzido para
área de pele = 1,80 m²
(W)

Sentado ou assistindo
TV

60

108

Dormindo ou
descansando

45

81

Ambiente

Atividade realizada

Sala
Dormitórios

Calor Produzido

As configurações de ocupação seguem os parâmetros preconizados pelo RTQ-R para dias de semana
e fins de semana, assim como as configurações de iluminação. A densidade de potência de iluminação
configurada foi de 6 W/m² na sala de estar e 5 W/m² nos dormitórios.
Com o propósito de analisar a probabilidade de formação de fungos filamentosos em paredes mais e
menos isoladas, a edificação foi simulada em dois casos diferentes, com duas configurações de materiais e
composição diferentes. No caso 1 a edificação foi simulada com paredes externas com transmitância térmica
(U) de 2,49 W/(m²K), próximo do valor limite para atender a NBR 15.575 em zonas mais frias (2,50
W/(m²K)). No caso 2 a edificação foi simulada com paredes externas com transmitância térmica (U) de 0,39
W/(m²K), com o intuito de fazer a análise em prédios mais isolados. Em ambos os casos, foi considerada a
estrutura de concreto armado, apenas com espessuras diferentes, em função das espessuras das paredes, a
especificação das paredes de cada transmitância está detalhada na Tabela 2 abaixo.
Tabela 2 – Composição Paredes Caso 1 e Caso 2 (RTQ-R, 2010).

CASO 1
PAREDE EXTERNA

Camadas
Reboco externo
Tijolo cerâmico 4 furos
Reboco interno
Camadas
Reboco externo
Concreto armado
Reboco interno

Camadas
Reboco externo
EPS
Tijolo cerâmico 6 furos
Câmara de Ar
Tijolo cerâmico 6 furos
Reboco interno
Camadas
Reboco externo
Concreto armado
Reboco interno

e (m)
λ (W/(mK))
0,025
1,15
0,095
0,90
0,025
1,15
ESTRUTURA
e (m)
λ (W/(mK))
0,025
1,15
0,13
1,15
0,025
1,15
CASO 2
PAREDE EXTERNA

CT (kJ/m²K)

U (W/(m²K))

186,00

2,49

CT (kJ/m²K)

U (W/(m²K))

376,00

3,06

e (m)
λ (W/(mK))
0,02
1,15
0,03
0,035
0,10
0,90
0,05
0,10
0,90
0,02
1,15
ESTRUTURA
e (m)
λ (W/(mK))
0,02
1,15
0,22
1,15
0,02
1,15

CT (kJ/m²K)

U (W/(m²K))

122,75

0,39

CT (kJ/m²K)

U (W/(m²K))

574,00

2,52

Para esta análise, o edifício foi configurado como condicionado naturalmente, pelo objeto
AirFlowNetwork do EnergyPlus, onde foi criada uma agenda de ventilação para as 24 horas do dia, com o
setpoint de abertura de janelas em uma temperatura de 25ºC, conforme sugerido por Martins (2011). Ou seja,
quando a temperatura interna da zona for 25ºC e a temperatura externa estiver menor que a interna em até
5ºC, as janelas abrem.
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Para a determinação da temperatura do solo, a ferramenta utilizada foi o Slab, programa vinculado ao
EnergyPlus. Primeiro realizou-se uma simulação inicial para que fossem verificadas as temperaturas mensais
médias para o ar interno da edificação, com o solo sendo considerado em uma condição adiabática. Logo
depois, com o pré-processador Slab, foi determinada a temperatura do solo.
No objeto output: diagnostics do EnergyPlus foram solicitados resultados de temperatura externa,
temperatura e umidade relativa das zonas térmicas, e as temperaturas na superfície interna da parede externa
da estrutura de concreto armado (ponte térmica) e da parede de alvenaria para todas as horas do ano.
As simulações computacionais foram realizadas no EP Launch- ferramenta gráfica de suporte do
software EnergyPlus. Foram feitas simulações para as orientações Norte, Sul, Leste e Oeste dos dois casos
(envelope isolado e não isolado). O arquivo climático utilizado para a simulação computacional foi o da
cidade de Camaquã/ RS, pertencente à zona bioclimática 2. O arquivo é disponibilizado pelo site do
Laboratório de eficiência energética em Edificações (LABEE), elaborado por Mauricio Roriz (ANTAC- GT
Conforto e Energia) mediante dados registrados pelo Instituto Nacional de Metereologia (INMET) no
período de 2001 a 2010.

3.4. Método de análise dos resultados
Para avaliar cada orientação foram simuladas duas zonas térmicas em extremidades diferentes da edificação,
a fim que se pudesse se obter os resultados de cada fachada em suas extremidades opostas, que apresentam
comportamentos diferentes.
Os resultados de temperatura do ar externa, temperatura do ar das zonas, umidade relativa do ar das
zonas, e temperatura próxima a superfície interna das paredes de tijolo cerâmico e das pontes térmicas foram
utilizadas para fazer a avaliação de resultados e para a análise das condicões termohigrométricas das
superfícies internas das paredes externas.
As temperaturas do ar e umidade relativa do ar foram avaliados considerando um dia típico de
inverno e um de verão, os quais apresentam as temperaturas mais severas de acordo com o arquivo climático
que está sendo utilizado, com uma frequência de ocorrência de 99,6% e 0,4%. Para o arquivo climático da
cidade de Camaquã/RS o dia típico de verão é o dia 10 de janeiro e o dia típico de inverno é o dia 17 de
junho.

3.5. Método para determinação da formação de fungos filamentosos
A partir dos resultados obtidos com as simulações computacionais e a partir de equações da normativa
ASHRAE Psychrometric, foi possível fazer a análise das condições higrométricas da superfície interna da
parede externa dos ambientes, conforme equação 1.
Com os dados de temperatura do ar externa, pressão atmosférica e umidade relativa do ar do
ambiente foi possível determinar a umidade absoluta do ambiente. De posse da temperatura da superficie
interna da parede externa e da umidade absoluta do ambiente interior foi possível determinar o valor da
umidade relativa do ar próxima da superfície da parede. A variação do valor da umidade relativa do ar
próximo à superfície interna das paredes externas ao longo dos dias determina a probabilidade de formação
de fungos filamentosos. Quando foram encontrados períodos de 6 horas ou mais com umidade relativa do ar
igual ou superior a 80% foram computados períodos adequados à formação de fungos filamentosos.
(Sedlbauer, 2001).
273,152+ −

3

ó
73

Onde:
Urel: umidade relativa próxima a superfície
UA: umidade absoluta
TAS: temperatura do ar próxima a superfície

−

í

+273,15+ 27,05101899+− 344
Equação 01
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4. RESULTADOS
A figura 5 apresenta os resultados com relação ao número de horas propensas a formação de fungos
filamentosos durante ano, ou seja, o número de horas por ano que a parede apresenta um percentual de
umidade igual ou maior a 80%, durante 6 horas seguidas ou mais, podemos constatar que a parede de tijolo
cerâmico, independente se mais ou menos isolada, apresenta um número maior de horas com possibilidade
de formação de fungos filamentosos do que a estrutura de concreto armado onde ocorre a ponte térmica. Isso
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se explica porque o período crítico de probabilidade de formação de fungos filamentosos na ponte térmica é
o inverno, quando a temperatura próxima a superfície da ponte térmica se apresenta mais baixa do que a
temperatura próxima da superfície da cerâmica. Com a temperatura mais baixa a retenção do vapor d’água se
torna mais difícil, aumentando a umidade relativa do ar e a probabilidade de formação de fungos
filamentosos, além disso, fatores como a ventilação natural, influenciam no comportamento da umidade do
ar.

.

Figura 5: Horas com possibilidade de formação de fungos filamentosos

Com a grande variação da transmitância térmica nos fechamentos verticais da edificação podemos
verificar que a probabilidade de formação de fungos filamentosos nas pontes térmicas é maior em prédios
mais isolados do que em prédios menos isolados. Isso ocorre porque existe uma grande diferença de
transmitância térmica entre o concreto armado da estrutura e o fechamento com tijolo cerâmico mais o
isolamento, proporcionando uma diferença maior entre as temperaturas próximas a essas superfícies. Já em
prédios com menos isolamento, apesar das diferenças entre as transmitâncias térmicas dos materiais, as
temperaturas próximo às superfícies permanecem mais próximas e consequentemente a umidade relativa
também.
Levando em consideração que o impacto das pontes térmicas se apresenta maior no inverno, as
figuras 6 e 7 mostram as diferenças de temperatura na superfície interna da parede externa e as curvas de
umidade relativa do ar próxima às superficies, usando como exemplo a fachada sul-leste, em um dia de
inverno, com a transmitâncias térmica de 2,49 W/(m²K). Apesar da umidade relativa do ar não ser o único
fator ligado à formação de fungos filamentosos nas paredes das edificações, ela representa uma grande
parcela nesta probabilidade. A temperatura próxima à ponte térmica se apresenta mais elevada, porém, no
período das 15h às 17h a temperatura próxima ao tijolo cerâmico aparece mais elevada, o que ocasiona uma
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curva de umidade relativa do ar (Figura 5) muito parecida entre as duas superfícies, com alguns momentos o
ar próximo da ponte térmica apresentando maior umidade relativa do ar.
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Analisando a edificação mais isolada, com transmitância térmica de 0,39 W/(m²K), usando como
exemplo a fachada sul em suas duas extremidades, no inverno, a temperatura próxima à superfície de tijolo
cerâmico é mais alta (Figura 8) do que a temperatura próxima à superfície da ponte térmica, o que ocasiona
uma umidade relativa próxima à estrutura (Figura 9) mais alta. Embora a capacidade térmica do concreto
seja maior nesse caso, a maior resistência da parede é o suficiente para manter a temperatura da superfície
interna de cerâmica superior a da estrutura de concreto. O mesmo pode ser observado na análise de outras
orientações solares.
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5. CONCLUSÕES
O estudo apresentou as condições higrotérmicas e a probabilidade de formação de fungos filamentosos de
uma parede através de dados obtidos via simulação computacional. A umidade relativa do ar próxima à
superfície da parede, apesar de não ser o único fator que possibilita a formação de fungos filamentosos nos
fechamentos, tem grande parcela nessa probabilidade e deve ser considerada, principalmente quando ar for
igual ou superior a 80% durante seis horas seguidas ou mais.
Aspectos ligados aos usuários, como possibilitar a ventilação natural, podem interferir no nível de
umidade no ambiente, e consequentemente influenciar no favorecimento para formação de fungos
filamentosos. Aspectos ligados a materiais e técnicas construtivas também podem influenciar no
favorecimento ou não da formação de fungos filamentosos.
Os resultados comprovaram que em alguns períodos no inverno há uma possibilidade de formação
de fungos filamentosos maior onde ocorre a ponte térmica, quando o prédio é mais isolado. Porem, se
tratando do ano inteiro, os fungos ocorrem mais vezes na cerâmica, pois esta apresenta uma temperatura
mais baixa do que a superfície de concreto, tendo uma umidade relativa próxima a superfície maior. A maior
capacidade térmica da estrutura de concreto armado mantém a massa térmica aquecida, ocasionando maiores
temperaturas superficiais nas pontes térmicas.
O estudo evidenciou também, que além da transmitância térmica, a capacidade térmica pode ser um
fator relevante a se verificar na possibilidade de formação de fungos filamentosos em fechamentos verticais.
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RESUMO

A Prainha do Canto Verde, que está localizada no município de Beberibe-CE, o soterramento das casas pelo
avanço das dunas é um dos fatores que dificultam a habitabilidade até a atualidade, o que fez com que os
moradores locais desenvolvessem suas próprias soluções arquitetônicas e urbanísticas para diminuir estes
impactos. Este artigo buscou identificar as soluções utilizadas na construção das habitações tradicionais e
avaliar sua eficácia (em relação à movimentação das dunas) a partir de um experimento prático que utilizou
modelos que simularam suas formas. O experimento teve como objetivo avaliar a influência dos ventos sobre
a forma das habitações tradicionais através da criação de 3 modelos reduzidos, feitos de tijolos maciços, que
foram posicionados em diferentes situações: um com a menor e outro com a maior dimensão orientada para
os ventos predominantes, e um terceiro estando sobre apoios que o deixaram sem contato com a areia. Os
resultados do experimento atenderam as hipóteses levantadas. Constatou-se que as habitações tradicionais
que possuem largas fachadas orientadas para o vento tem maiores chances de serem soterradas pelo avanço
das dunas, tendo o modelo apresentado características que rebatem com o modelo de Saraiva (1994).
Palavras-chave: ventilação natural, forma, simulação.

ABSTRACT

In Prainha do Canto Verde beach, which is located in Beberibe-Ceará, the sand dunes growth and movement
is responsible for the burying of many houses and has been promoting harsh living conditions, what made
native population work to develop their own architectural and urban solutions in order to minimize those
impacts. This article aimed to discover what are the strategies applied to the construction of traditional
houses and evaluate its efficiency (according to the sand dunes growth), through a practical experiment using
models in order to simulate its forms. The experiment aimed to evaluate the influence of Prainha do Canto
Verde's prevailing winds on traditional houses, creating 3 models with reduced sizes made of solid bricks,
which were positioned differently: the first model with its smaller and the second with its larger side facing
the prevailing winds, and a third one laying over small structures that kept it in a level higher than the sand.
The experiment results met the hypotheses. It was verified that traditional houses with large facades facing
prevailing winds have greater chances of being buried by the sand dunes growth, presenting similar
behaviours to the model of Saraiva (1994).
Keywords: natural ventilation, form, simulation.
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1. INTRODUÇÃO
As praias do litoral nordestino foram foco de atração de pessoas desde o início do século XVI com a
chegada dos colonizadores portugueses, que tinham intenção de explorar os recursos naturais do local. Desde
então estabeleceu-se um conflito entre os colonizadores, que buscavam adequar a terra ao seu modo de
produção, e os índios, que ocupavam o local pelo seu valor de uso. Séculos mais tarde, quando o Brasil
passava pelo processo de urbanização, as praias do litoral nordestino tornaram-se destino de muitos
habitantes do campo que buscavam viver da pesca artesanal e outras atividades primárias. Algumas praias do
litoral cearense foram inicialmente ocupadas durante esse período, como a Praia da Tatajuba, em 1902
(MENDES; LIMA; CORIOLANO, 2004), e a Prainha do Canto Verde em 1860 (MENDONÇA, 2004).
Bem como parte das grandes cidades brasileiras, essas praias foram ocupadas na informalidade de
maneira independente de legislações ou normas urbanísticas, onde os moradores construíram suas moradias a
partir da autoconstrução e de seu conhecimento empírico. De acordo com Genival Júnior (2007), o que foi
construído pelo homem no litoral nordestino pode ser comparado a muitos exemplos de arquitetura
vernacular de outras comunidades por todo o mundo. Os pescadores nordestinos, por falta de acesso a
tecnologias construtivas avançadas, são naturalmente obrigados a desenvolver suas próprias soluções
arquitetônicas e urbanísticas para contornar a pressão que a natureza impõe na sua moradia. Por isso,
desenvolveu-se ao longo dos anos, em todo o litoral nordestino, uma valiosa variedade de soluções
específicas para cada local que possibilitam a habitação pelo ser humano.
A Prainha do Canto Verde está localizada no município de Beberibe, no estado do Ceará, a
aproximadamente 126 km de Fortaleza (ver mapa 01). De acordo com Mendonça (2004), sua faixa litorânea
possui aproximadamente 5 km de extensão, onde a população vem vivendo da pesca artesanal há muitos
anos. Bem como outras praias do litoral cearense, como Canoa Quebrada, Morro Branco, e Praia das Fontes,
a Prainha do Canto Verde foi alvo de especuladores imobiliários que buscaram garantir a propriedade da
terra a partir da grilagem, expulsando os moradores nativos e trazendo grandes investimentos e
empreendedores de outras localidades com a promessa de promover desenvolvimento (MENDES; LIMA;
CORIOLANO, 2004).
Diferente das outras praias, os moradores da Prainha do Canto Verde resistiram às pressões
imobiliárias e através de anos de conflitos foram capazes de garantir a permanência em sua terra, processo
que foi bem explicitado por Schärer (2003). Atualmente, a Prainha do Canto Verde é uma reserva extrativista
como foi disposto no Decreto s/nº de 5 de junho de 2009, tendo como órgão gestor o Instituto Chico Mendes.
A terra é comunitária e não pode ser comprada por pessoas que não são moradores nativos ou algumas
exceções determinadas pela Associação dos Moradores da Prainha do Canto Verde.

Mapa 01: Contexto geográfico de Beberibe - Município onde a Prainha do Canto Verde está localizada.
Fonte: GEObeberibe, em Barroso (2010)
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Os principais fenômenos naturais que dificultam a habitabilidade do local é o avanço das marés e a
movimentação das dunas ocasionada pelos fortes ventos da região. Segundo Barroso (2010), a retirada da
vegetação superficial sobre as dunas acelera o processo de avanço, fazendo com que muitas casas de
moradores nativos sejam soterradas pela areia (imagem 1), sendo necessário abandoná-las e construí-las em
outro local. O avanço das marés também é responsável pela destruição de muitas casas na Prainha do Canto
Verde, fazendo com que os moradores tenham que construir suas casas cada vez mais distantes do mar
(imagem 2).

Imagem 1: Casa soterrada pelo avanço
das dunas na Prainha do Canto Verde-CE
Fonte: Acervo do autor

Imagem 2: Casa destruída pelo avanço das marés
na Prainha do Canto Verde-CE
Fonte: Acervo do autor

Moradores nativos afirmam que desde o início da ocupação do segundo núcleo (atualmente chamado
de Bairro Vermelho), houve a preocupação em evitar que as casas que estavam sendo construídas não fossem
facilmente destruídas pelo avanço das marés. Dessa maneira, o Bairro Vermelho foi primeiramente ocupado
nas áreas mais distantes do mar, pois se percebia que o nível do mar vinha avançando ao longo dos anos, e
isso poderia causar danos às habitações construídas naquele local.
No entanto, à medida que o Bairro Vermelho se expandiu, moradores começaram a ocupar os
terrenos mais próximos do mar, indo contra as normas estabelecidas pelo senso comum da população. Como
resultado, muitas construções já foram destruídas e as que permanecem vem sendo ameaçadas.
Por outro lado, os fortes ventos da região (ventos predominantemente de leste) são responsáveis pela
movimentação de dunas que, quando encontram obstáculos em seu caminho, muitas vezes o soterram. A
partir desta percepção, as vias do Bairro Vermelho foram definidas na tentativa de orientá-las no mesmo
sentido dos ventos predominantes (ver mapa 02), e as quadras cresceram de maneira estreita e com grandes
comprimentos. Desse modo, tentou-se estabelecer caminhos livres para a areia trazida pelos ventos percorrer
sem que encontrasse obstáculos, evitando o início de um possível processo de acúmulo.
A mesma percepção de permitir a permeabilidade dos ventos foi levada em consideração na
definição da forma das habitações. Tanto devido ao formato dos terrenos, que foram influenciados pelo
sistema viário, quanto pela consciência de não se deveria criar grandes obstáculos para o vento, os moradores
locais construíram suas casas com forma retangular, possuindo preferivelmente a menor dimensão orientada
para os ventos predominantes. Desse modo, o conjunto das casas permitiria maior permeabilidade aos
ventos, permitindo que sempre haja o fluxo e passagem de areia, minimizando o seu acúmulo.
No entanto, com o passar dos anos, muitas construções da Prainha do Canto Verde vem sendo
soterradas, o que faz com que moradores que não possuem muita renda percam o que foi investido em suas
casas e destrua os laços de sua família com seu lar. Embora tenha havido a intenção de solucionar o
problema, casos de soterramento continuam persistindo possivelmente devido às diversas ampliações feitas
nas habitações e alterações na linearidade das vias. É comum o número de casas que ampliaram e criaram
alpendres e outros cômodos que aumentaram as fachadas orientadas para o leste, ou de vias onde novos
moradores construíram suas habitações de modo a interrompê-las, criando ruas sem saída e com obstáculos
para o fluxo da ventilação natural.
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Mapa 02: Mapa geral da Prainha do Canto Verde e localização da área do experimento.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em imagem aérea do Google Earth (acesso em Novembro/2016)

Bittencourt e Cândido (2005) afirmam que a ventilação natural é a única estratégia capaz de ao
mesmo tempo acelerar as trocas de calor e atenuar o inconveniente do excesso de umidade do ar. Mediante a
evaporação e a convecção, é possível minimizar a saturação do ar e evitar sua estagnação. Apesar de ser uma
estratégia bioclimática importante para o alcance do conforto ambiental, no caso da vila litorânea analisada o
vento intenso associado ao solo arenoso limitam seu aproveitamento nos edifícios.
De acordo com Saraiva (1994), o campo de passagem do vento atmosférico em torno de um edifício
é regido pelas características eólicas a barlavento, pela tragetória que se apresenta e pela geometria do
edifício.
O ponto de parada ou estagnação na fachada de barlavento pode subir por volta de até 75% ou
chegando até a 80% da altura do edifício (imagem 3). Há um fluxo descendente a partir deste ponto, em
decorrência do gradiente de pressão.

Imagem 3: Escoamento do vento em torno de um prisma apoiado no solo.
Fonte: adaptado de Saraiva, 1994, p.23 apud Costa Filho, 2017.
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Este fluxo de ar constitui o vértice de base, que se faz bem mais acelerado quanto maior for a
velocidade do vento e as medidas do edifício onde ele incide (face barlavento), pois, com o aumento da área,
maior também é a pressão, resultando em maiores vértices que escoem bilateralmente à edificação.
Muitas das habitações tradicionais da Prainha do Canto Verde vêm sendo soterradas devido à
alteração de sua forma original, ocasionada pelas ampliações que seus moradores realizam ao longo dos
anos, o que cria fachadas largas e que se tornam grandes obstáculos para a areia trazida pelos ventos
predominantes (ventos de leste). A hipótese da pesquisa é de que existe uma relação do comportamento da
ventilação no entorno dos edifícios e sua forma de soterramento pela areia. Pretendeu-se avaliar se as
habitações que possuem pequenas dimensões orientadas para os ventos são mais dificilmente soterradas com
o avanço das dunas do que as que possuem fachadas mais largas. Questiona-se ainda se, caso construídas
habitações que possuem lajes de piso elevadas do solo, se comportariam de maneira mais eficaz.

2. OBJETIVO
Este artigo objetiva compreender as soluções arquitetônicas e urbanísticas adotadas pela população
da Prainha do Canto Verde-CE na tentativa de diminuir os impactos gerados pelo avanço das dunas, bem
como avaliar sua eficácia e levantar novas possíveis diretrizes de ocupação do solo.

3. MÉTODO
Para a realização deste trabalho foi primeiramente realizada a aproximação e reconhecimento da
realidade do local a partir de levantamento bibliográfico em livros e artigos científicos. Em seguida realizouse leitura sobre o comportamento da ventilação natural em edificações e sobre a forma e tipologia dos
edifícios.
Na fase inicial tentou-se principalmente compreender quais eram as principais pressões que a
natureza impõe na habitação, e como a população local tentou se adaptar através do desenho da cidade e de
suas casas.
Posteriormente, foram realizadas visitas em campo para documentação a partir de fotografias e
desenhos, conversas informais com a população e representantes da Associação dos Moradores da Prainha
do Canto Verde, e análises de imagens aéreas do Google Earth, de modo a coletar mais informações sobre a
realidade da comunidade, e realizar a preparação do experimento prático.
Por último, houve a realização do experimento prático que objetivou avaliar como a forma da
habitação pode facilitar ou dificultar o seu próprio soterramento, bem como testar possíveis mudanças que
podem ser futuramente aplicadas na construção de casas para moradores nativos.

3.1. EXPERIMENTO PRÁTICO
O experimento prático foi realizado com o intuito de verificar a hipótese levantada na fase de coleta
de dados e aproximação da realidade do local, como foi mencionado anteriormente. As decisões que foram
tomadas para definir sua preparação visaram proporcionar da maneira mais aproximada possível uma
simulação dos condicionantes ambientais aos quais as habitações tradicionais da Prainha do Canto Verde
estão expostas. O próprio ambiente funcionou como um túnel de vento e a condição arenosa proporcionou
analises das figuras de erosão para visualizar os efeitos do escoamento do ar sobre modelos submetidos a
condição local de ventilação natural (PEREGRINO; SILVA, 2007).
Primeiramente, decidiu-se utilizar tijolos maciços para a criação de modelos que representassem o
formato geral das habitações tradicionais. Para simular as diferentes situações de orientação das casas, foram
criados três modelos de dois tijolos maciços empilhados cada. O modelo 1 foi orientado com sua menor
dimensão voltada para os ventos dominantes (leste), já o modelo 2 outro com sua maior dimensão. O modelo
3 foi composto também de dois tijolos maciços empilhados orientados com sua menor dimensão voltada para
o leste, mas foi posicionado sobre pedaços de cerâmica que simularam pilares, elevando-os e fazendo com
que não tivessem contato com a areia. É necessário apontar que os tijolos do modelo 3 foram deixados à
baixa altura do solo para verificar se as habitações não necessitariam estar elevados a grandes alturas para
garantir o funcionamento desta solução.
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Imagem 4: Preparação do experimento - Vista topo
Fonte: Acervo do autor

Imagem 5: Preparação do experimento - Vista lateral
Fonte: Acervo do autor

O local escolhido para o experimento foi definido com o objetivo de proporcionar aos modelos o
maior contato com os ventos fortes e abundância de areia fofa. Assim, os tijolos foram colocados nas dunas
onde se encontrou a maior incidência de soterramento de habitações. O local aproximado pode ser observado
no mapa 02. Os principais critérios que guiaram a escolha do local foram: não possuir outros obstáculos nas
proximidades, estar livre de qualquer outra influência que alterasse o trajeto dos ventos, e por último, estar
sujeito à mesma ventilação natural que o restante da vila está, tentando simular de maneira mais aproximada
possível as condições naturais às quais as habitações estão expostas.
Terminado o posicionamento dos modelos, coletou-se areia vermelha encontrada nas proximidades
do local do experimento e derramou-se certa quantidade sobre a areia branca das dunas na frente de cada
tijolo, com o objetivo de criar contraste entre as duas cores e observar seu comportamento após algumas
horas de exposição aos ventos. Concluída a montagem, os modelos ficaram sujeitos à ação dos ventos e
movimentação de areia das dunas pelo período de aproximadamente 20 horas. Posteriormente voltou-se ao
local para verificar o resultado e documentar a partir de registros fotográficos cada modelo separado e todos
em conjunto, em vista de topo e lateral, realizando então uma comparação entre os 3.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A primeira observação foi a respeito da areia vermelha colocada sobre a areia branca, que teve sua
maior parte levada pelos ventos, sendo pouco perceptível nas imagens a seguir. Embora o resultado esperado
de observar o rastro que a areia vermelha deixaria não tenha sido alcançado, esta medida foi essencial para
garantir que houve grande intensidade na movimentação de areia nas proximidades dos modelos.
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Imagem 6: Resultado do experimento - Vista topo
Fonte: Acervo do autor

Analisando o modelo 1, percebeu-se que parte do vento foi capaz de desviar dos tijolos sem causar
fortes reações de rebojo (ver seta em laranja nas imagens 7 e 8). Isto pode indicar que as casas que possuem
suas menores dimensões orientadas para o leste é capaz de fazer os ventos desviarem com maior facilidade, o
que proporciona maior fluxo de areia no local. No entanto, verifica-se ainda nas imagens 7 e 8 que o rastro
deixado na areia pode indicar que possivelmente uma parte dos ventos que incidiu sobre a fachada dos tijolos
sofreu retorno por redemoinhos, sendo capaz de cavar a areia mais próxima e criar um pequeno acúmulo.

Imagem 7: Resultado do modelo 1 - Vista lateral
Fonte: Acervo do autor

Imagem 8: Resultado do modelo 1 - Vista topo
Fonte: Acervo do autor

O resultado do modelo 2 é observado nas imagens 9 e 10. Neste caso, percebeu-se que os tijolos com
sua maior face orientada para o leste tornaram-se um maior obstáculo para os ventos, minimizando a parte do
vento que conseguiu desviar e maximizando a reação de redemoinhos a barlavento (ver setas em laranja),
cavando mais areia do que o modelo 1 e consequentemente gerando um maior acúmulo. Uma reação similar
a do modelo 2 pôde ser observado em algumas habitações que possuem grandes fachadas orientadas para o
leste, sendo possível compará-las nas imagens 9,10 e 11.
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Imagem 9: Resultado do modelo 2 - Vista lateral
Fonte: Acervo do autor

Imagem 10: Resultado do modelo 2 - Vista topo
Fonte: Acervo do autor

Imagem 11: Efeito similar ao do modelo 2 em casa com fachada larga - Prainha do Canto Verde-CE
Fonte: Acervo do autor

Como esperado, o modelo 3 se comportou como um menor obstáculo não só por estar orientado com
sua menor face para o leste, como por estar elevado do solo. Observou-se também que a areia abaixo dos
tijolos foi modificada, indicando que existe a possibilidade de que habitações com pisos elevados permitam a
chegada de areia, mas também sua saída, o que evita que haja acúmulo e futuramente o início de um
processo de soterramento.

Imagem 12: Resultado do modelo 3 - Vista lateral
Fonte: Acervo do autor

Imagem 13: Resultado do modelo 3 - Vista topo
Fonte: Acervo do autor
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5. CONCLUSÕES
Os resultados dos experimentos mostraram-se de acordo com as expectativas e a hipótese da
pesquisa. De fato, observou-se que as habitações tradicionais que possuem pequenas dimensões de fachadas
orientadas para o sentido dos ventos dominantes são menos propícias a serem soterradas. Embora os
moradores locais tivessem o intuito de construir suas casas dessa maneira, suas formas foram sendo alteradas
devido às diversas ampliações feitas ao longo dos anos, como a construção de alpendres e outros cômodos, e
até mesmo de muros de alvenaria de tijolo para delimitar o seu terreno. Isto contribui para fazer com que
relação entre as habitações tradicionais formem um tecido que possua diversos obstáculos e não permita o
livre fluxo da ventilação natural e da areia.
O modelo de Saraiva(1994) do comportamento do vento no entorno dos edifícios utilizado se rebateu
nos resultados do escoamento de areia do experimento. A grande pressão exercida a barlavento e seu efeito
descendente influenciaram o soterramento inicialmente afastado do modelo e se aproximando em
decorrência do acumulo de areia.
Além disso, constatou-se que a solução de habitações com pisos elevados mostrou-se eficaz,
apontando que seria uma alternativa de uma nova maneira de construir a ser considerada por habitantes
nativos que ainda planejam construí-las e pretendem garantir maior segurança quanto ao processo natural de
avanço das dunas.
O experimento demonstrou uma alternativa que é passível de ser utilizada por outros estudos que
visam simular os condicionantes da natureza para avaliar a reação da ventilação natural que incide em formas
simples de edificações. No entanto, supõe-se que formas muito complexas podem não gerar resultados
eficazes.
Assim, fica a recomendação de realizar o experimento com testes em tecnologias mais avançadas
como túneis de vento ou softwares de simulação de ventilação, com o objetivo de comparar ambos os
resultados e avaliar com maior precisão a introdução de outros elementos no modelo, como a coberta, e de
modelos de formas mais complexas.
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RESUMO

O presente trabalho tem como finalidade apresentar as estratégias bioclimáticas de projeto a serem adotadas
para as edificações de Uberaba-MG e comparar com a situação construtiva atual das alas de clínicas médica
(CM) e cirúrgica (CC) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC - UFTM).
Inicialmente, foi realizado um estudo descritivo sobre as características construtivas do HC, através da
análise de sua implantação e entorno, de sua insolação e ventilação e das suas propriedades térmicas dos
materiais. Para isso, foram realizados estudos em seus projetos de arquitetura, da carta solar de Uberaba e foi
utilizado, para o cálculo das propriedades térmicas, a NBR 15220-Parte 2 e o software “Propriedades
térmicas dos materiais” disponibilizado online pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade de
Campinas. Posteriormente, um estudo do clima de Uberaba foi realizado a partir dos dados climáticos
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Metereologia, o INMET. Para a realização da análise
bioclimática, utilizaram-se os métodos da carta de Givoni e das tabelas de Mahoney baseados em variáveis
climáticas entre os anos de 2005 a 2014. O software Analysis Bio 2.2, criado pela Universidade Federal de
Santa Catarina, foi utilizado para construir a carta bicolimática de Givoni. Através da sequência de análise de
clima proposta pela tabela de Mahoney, pode-se gerar uma série de recomendações básicas de projeto.
Verificou-se que, para amenizar o desconforto térmico, segundo Givoni, é necessária a ventilação, a alta
inércia térmica e o resfriamento evaporativo. Para os períodos frios, o indicado é o aquecimento solar
passivo e, também, a alta inércia. Para Mahoney, a ventilação cruzada aparece como uma das principais
estratégias de conforto. As aberturas devem ter de 25 a 40% da área das fachadas, ser no nível dos ocupantes
e protegidas do sol direto e da chuva. Além disso, os edifícios deveriam ser alongados na orientação
Norte/Sul e possuírem afastamento entre eles para favorecer a ventilação. As paredes devem ter
características térmicas pesadas e as coberturas leves, porém isoladas. Ao comparar estes resultados com as
características projetuais das alas das clínicas médicas e cirúrgicas do Hospital de Clínicas da UFTM,
verificou-se que a maiorias das recomendações bioclimáticas não são atendidas e que o desconforto térmico
é intensificado devido a estas diferenças.
Palavras-chave: análise bioclimática, conforto térmico, hospital de clínicas da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (HC-UFTM)

ABSTRACT

The purpose of the present paper is to outline bioclimatic design strategies for buildings in Uberaba, in
Minas Gerais state in Brazil, and to compare them with the current constructive situation of the medical
(CM) and surgery (CC) wards of the teaching hospital (Hospital de Clínicas) of the Triângulo Mineiro
Federal University (HC-UFTM). At first, a descriptive study on the constructive characteristics of the HC
was conducted by analyzing its site plan and surroundings, natural lighting, ventilation and thermal
properties of materials. Its architectural drawings and Uberaba’s sun chart were also examined. In order to
calculate thermal properties, NBR 15220-Parte 2, a document containing technical guidelines on buildings’
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thermal performance, and Propriedades térmicas dos materiais, software about thermal properties of
materials, made available online by the Engineering College of Campinas University, were used. Afterwards,
a study on Uberaba’s weather was conducted based on weather data from the National Institute of
Meteorology, INMET. Methodology from Givoni’s and Mahoney’s charts based on climate variables from
2005 to 2014 were used to do the bioclimate analysis. Analysis Bio 2.2, software created by the Santa
Catarina Federal University, was used to make Givoni’s bioclimatic chart. Mahoney tables propose a
sequence of climate analysis which makes it possible to develop several basic design guidelines. It was
verified that, to soften thermal discomfort, according to Givoni, ventilation, high thermal inertia, and
evaporative cooling are needed. For cold periods, it is advised to have passive solar heating and high inertia.
According to Mahoney, cross ventilation is one of the main comfort strategies. Openings should take from
25 to 40% of building facade areas, be leveled with occupants, and protected from direct sunlight and rain. In
addition, buildings should extend in north/south orientation and be separated from each other to favor
ventilation. Walls should have heavy thermal characteristics, and roofs should be light weight, but insulated.
By comparing these results to design features of CM and CC wards HC-UFTM, it was noticed that most
bioclimatic guidelines are not followed, and thermal discomfort is intensified by the discrepancies.
Keywords: bioclimatic analysis, thermal comfort, teaching hospital of UFTM

1. INTRODUÇÃO
A arquitetura bioclimática baseia-se em estratégias de projeto e de tecnologias construtivas para adaptar as
necessidades do homem e de suas construções às variações climáticas. Hoje, é essencial que a arquitetura
consiga tirar proveito dos nossos recursos naturais disponíveis como o sol, a chuva, o vento e a vegetação e
encontre soluções projetuais que propiciem aos seus usuários um ambiente interno adequado e confortável e
que, também, diminua os impactos ao meio ambiente. Segundo Frota, Schiffer (2001, p.16) “o conhecimento
do clima, aliado ao dos mecanismos de trocas de calor e do comportamento térmico dos materiais, permite
uma consciente intervenção da arquitetura, incorporando os dados relativos ao meio ambiente externo de
modo a aproveitar o que o clima apresenta de agradável e amenizar seus aspectos negativos”.
Estes princípios se fazem necessários em todas as tipologias arquitetônicas, no entanto, em ambientes
hospitalares, a condição física e psicológica dos pacientes, o alto estresse em que os funcionários são
submetidos podem fazer com que as variações climáticas sejam mais perceptíveis e, ainda, piorar o estado de
saúde dos pacientes e dificultar o trabalho da equipe médica. De acordo com Comiran (2014), os aspectos
físicos e perceptuais do ambiente e entorno podem contribuir na recuperação dos pacientes e são
fundamentais em ambientes hospitalares, como nas áreas de internação onde, geralmente, o paciente
permanece por um período de tempo maior para seu restabelecimento. Ao longo do tempo, os hospitais
foram evoluindo de acordo com o progresso tecnológico e as necessidades quanto à qualidade de seus
espaços. No entanto, segundo Santos, Bursztyn (2004) a sensação de conforto ambiental depende do
resultado da harmonia de vários condicionantes – higrotérmicos, acústicos, visuais, de qualidade do ar, entre
outros e, não é uma percepção facilmente detectável, ao contrário da sensação de desconforto.
Se o corpo humano responde mal às variações climáticas, mesmo em boas condições físicas e
psicológicas, um corpo enfermo pode sofrer muito mais, como ter alteração dos batimentos cardíacos,
sonolência, sudorese e, psicologicamente, torna-se mais apático e deprimido (KOWALTOWSKI, 2011).
Queixas como essas são comuns no Hospital de Clínicas da UFTM, principalmente, nas alas de
clínicas médica e cirúrgica, onde há uma taxa maior de permanência dos pacientes. As reclamações também
vêm da equipe médica e de funcionários do hospital que é alvo constante de críticas devido a má qualidade
de seus ambientes. Dessa forma, fez-se necessário compreender quais são os problemas que trazem tanto
desconforto aos seus usuários. A análise bioclimática de Uberaba-MG, onde o HC localiza-se, auxilia na
identificação destes problemas, já que mostra as melhores decisões a terem sido adotadas no processo de
concepção projetual do HC e que poderão justificar problemas térmicos vivenciados no hospital hoje em dia.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é apresentar o comparativo da situação construtiva atual das alas de clínicas médica e
cirúrgica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC – UFTM), localizado
em Uberaba – MG, com estratégias de arquitetura bioclimáticas recomendadas para o clima da cidade, a
partir dos estudos da Carta de Givoni e das tabelas de Mahoney.
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3. METODOLOGIA
Inicialmente foi realizada uma caracterização do edifício do HC através de sua implantação, insolação e
ventos predominantes, além da análise de suas materialidades e propriedades térmicas dos materiais, que
para serem calculadas, seguiram a NBR 15220- Parte 2 e o software “Propriedades térmicas dos materiais”
disponibilizado online pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade de Campinas. Posteriormente, os
dados de temperatura, umidade relativa, velocidade dos ventos, precipitação e pressão atmosférica de
Uberaba –MG entre os anos de 2005 a 2014, foram conseguidos no site do Instituto Nacional de
Meteorologia, o INMET. Para a realização da análise bioclimática utilizou-se os métodos da carta de Givoni
e da tabela de Mahoney, com o objetivo de apresentar as estratégias bioclimáticas de projeto a serem
adotadas para as edificações em Uberaba. Para o desenvolvimento da carta de Givoni, foi utilizado o
software Analysis Bio 2.2, no qual foram anexados manualmente os dados climáticos de 2005 a 2014. O
Analysis Bio foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina e calcula a porcentagem de horas
do ano em que cada estratégia é mais apropriada. Para estudo com a tabela de Mahoney, também foram
inseridos os dados de 2005 a 2014. E através de uma sequencia de análises, é possível identificar quais são as
estratégias básicas de projeto a serem adotadas para a cidade de Uberaba, para que se consiga obter o mínimo
de conforto térmico em seus ambientes.

4. O HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO
MINEIRO
O Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) foi inaugurado em
agosto de 1982 e atende a macrorregião do triângulo sul, como único hospital público que oferece
atendimento terceirizado de alta complexidade. Abrange, hoje, outras macrorregiões de Minas Gerais e
outros estados do país. Há uma equipe de 448 médicos de diferentes especialidades e comporta 320 leitos
totais ativos. Possui uma área física de 33.313m² que se distribuem em internação hospitalar ambulatorial,
pronto-socorro e serviços de diagnóstico e tratamentos especializados. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
TRIÂNGULO MINEIRO, 2016).
Como nota-se na Figura 1, o entorno onde o hospital está inserido possui um alto adensamento urbano.
O bairro é residencial e composto por vias locais e coletoras, mas próximo a duas avenidas importantes de
Uberaba, que faz de sua localidade ser central e dificultar os processos de ampliação do HC. Por isso
também, não há grandes áreas verdes, praças ou maciços de vegetação que possam contribuir com a melhoria
do microclima. As árvores existentes são dos canteiros centrais das avenidas que o cercam e, apesar de vários
espaços livres em seu interior, há apenas taludes e pequenos canteiros entre os edifícios do HC.

Figura 1: Vista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Fonte: Disponível em:
http://www.jornaldeuberaba.com.br/cadernos/politica/7679/hospitais-universitarios-recebem-rs-82-4-milhoes-para-atencao-a-saude.
Acesso em ago. 2013

4.1 Implantação e entorno do HC
Na figura 2, mostra-se a implantação dos edifícios e sua orientação solar. O Edifício do HC é composto por
três pavimentos, sendo o 1º acessado pela Avenida Frei Paulino, que está num nível inferior a Avenida
Getúlio Guaritá onde se acessa o 2º pavimento. Com destaque em azul localizam-se as alas de Clínica
Médica e Cirúrgica. Elas estão no 3º pavimento do edifício com sua fachada leste voltada para a Avenida
Getúlio Guaritá e sua fachada oeste voltada para um pátio interno do Hospital, como mostram as Figuras 3 e
4.
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Av. Frei Paulino

R. da Constituição

Auditório

da Glória

Pronto Socorro

Ambulatórios Mª.

HC|UFTM

H. da
Mulher

Antiga Santa Casa

R. Castro Alves

Praça Dr. Tomaz Ulhôa

Av. Getúlio Guaritá

Localização das alas de clínicas médica e cirúrgica do HC UFTM
Figura 2: Implantação HC- UFTM. Fonte: Esquema da Autora (2017)

Figura 3: Fachada Leste das Alas de Clínica
Médica e Cirúrgica do HC da UFTM. Foto: Autora (2014)

Figura 4: Fachada oeste, voltada para um pátio interno das
Alas de Clínica Médica e Cirúrgica do HC da UFTM.
Foto: Autora (2014)

Para compreender a localização e distribuição dos acessos e fluxos do HC e, principalmente, os
espaços destinados às enfermarias de clínica médica cirúrgica obtiveram-se os projetos arquitetônicos de
toda a edificação. Na figura 5, a planta baixa das alas de clínica médica e cirúrgica. Elas são divididas por
um posto médico. À direita temos as enfermarias da clínica médica e à esquerda, da cirúrgica.

Ala da Clínica Cirúrgica

Posto Médico

Ala da Clínica Médica

Figura 5: Planta baixa do 3° pavimento do HC – Clínica Médica e Cirúrgica. Fonte: Planta fornecida pelo Departamento de
Engenharia do HC da UFTM e esquema da Autora (2014)

4.2 Propriedades térmicas dos materiais
As paredes dos edifícios do HC são de tijolos cerâmicos com 08 furos, 19x9x19cm, com cobrimento de
argamassa de reboco convencional e pintadas com tinta acrílica branca no lado interno e na parte externa, a
pintura se intercala entre verde escuro e branco. A cobertura do bloco onde se localizam as alas de CM e CC
era, originalmente, de telhas de fibrocimento, mas foi retirada há alguns anos para receber um novo sistema
de energia renovável proposto pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) que até hoje não foi
concebida. Atualmente, a cobertura é de laje maciça de 15cm impermeabilizada. Os elementos estruturais
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como pilares e vigas, bem como o sistema de lajes, são de concreto armado. Essas informações foram
fornecidas pelo Departamento de Engenharia Civil do HC da UFTM.
Para o cálculo das propriedades térmicas das paredes foi utilizado um programa disponibilizado online
pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade de Campinas e foi desenvolvido segundo “as propostas
de normas técnicas para avaliação do desempenho térmico das edificações, desenvolvido pelo Comitê
Brasileiro de Construção Civil e pela Comissão de Estudo de Desempenho Térmico de Edificações. Projeto
02: 135.07-002, junho de 1998”. (PROGRAMA PROPRIEDADES TÉRMICAS DOS MATERIAIS, 2003).
Assim, as paredes apresentaram uma Resistência Térmica Total de 0,3769 (m². K)/W, uma Capacidade
térmica de 116,01 KJ/(m².K), uma Transmitância térmica de 2,65 W/(m². K) e uma atraso térmico de 2,77
horas. O acabamento final em tinta acrílica branca possui uma absortância baixa (α=0,2) proporcionando um
fator solar de 2,12%, já a tinta acrílica verde escura tem um absortância maior (α=0,7) e seu fator solar é de
7,42%. Para o cálculo das coberturas utilizou-se a metodologia da NBR 15220 – Parte 2 e os resultados
apontaram uma transmitância de 3,38 W/m² °K, o atraso térmico de 4,05 horas e o fator solar de 10,14%.

4.3 Ventilação
O pé-direito das alas de CM e CC do HC é de 2,80m e todas as janelas das enfermarias são do tipo
basculante com a dimensão de 100x165x110cm. O material é composto por ferro e vidro jateado. Havia uma
película para proteção que devido a falta de manutenção foi retirada da maioria dos vidros. Além disso, todas
as janelas possuem telas mosquiteiros, que podem diminuir a ventilação de 20 a 40% dependendo do tipo de
tela e da direção e velocidade do vento incidente (VAN STRAATEN et al.,1965; GIVONI, 1976;
AYNSLEY; MELBOURNE; VICKERY, 1977 apud BITTENCOURT, 1993). O sistema de ventilação se
baseia na abertura dessas janelas, ou seja, ventilação lateral. Essas alas não possuem ventilação mecânica,
artificial ou zenital. Os ventos dominantes de Uberaba são, em sua maior intensidade e frequência, uma
combinação entre as direções nordeste (3,7m/s e 47 dias/ano) e oeste (3,72 m/s e 53 dias/ano). Durante
praticamente metade do ano se caracteriza como período de calmaria (PMU – RIMA/ETE, 2006).

4.4 Insolação
Para proteção da incidência solar direta há apenas um beiral com avanço de 60cm no HC. A fachada leste
possui uma testada de 10m e é dividida entre um estacionamento e um talude gramado com poucos arbustos.
Há, a 35 metros de distância, o Centro Educativo da UFTM – CE, capaz de oferecer sombra ao HC. Já na
fachada oeste, há outro edifício há 14 metros e com a mesma altura do hospital. Para averiguar o
sombreamento destes edifícios próximos ao HC, fizeram-se os estudos da Carta Solar de Uberaba. Como se
pode ver na figura 6, os beirais, por exemplo, impedem uma incidência solar do lado leste no final da manhã,
a partir das 10h30 no verão, e a partir das 10h no inverno. Já o prédio do Centro Educacional (CE), causa um
sombreamento no HC na fachada leste, entre o nascer do sol até às 06h30 no verão e até às 07h20 no
inverno. Do lado oeste, o prédio vizinho faz sombra apenas a partir das 17h50 no verão, e no inverno, a partir
das 16h30. Dessa forma, as obstruções ocorridas pelos beirais e pelos edifícios próximos não comprometem
de forma significativa a entrada de insolação direta nas alas de CM e CC do HC.

Figura 6: À esquerda, carta solar com ângulo de sombreamento e período (hachurado) de insolação da fachada Leste e, à direita, a
mesma análise de insolação para a fachada Oeste. Fonte: Analysis Sol – ar – elaborado pela autora (2015)
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5. ANÁLISE BIOCLIMÁTICA

60

O município de Uberaba situa-se na região do Triângulo Mineiro, a oeste do Estado de Minas Gerais, na
latitude sul 19º45’27” e na longitude oeste a 47º55’36”. Uberaba está equidistante, num raio de 500 Km, dos
principais centros consumidores do Brasil e possui uma população em torno de 296 mil habitantes, de acordo
com o IBGE em 2010. No século XX, houve um forte crescimento da agricultura, da pecuária, da indústria e
do comércio e, hoje, Uberaba representa um centro comercial dinâmico, uma agricultura produtiva, um
parque industrial diversificado e uma planejada estrutura urbana. (PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBERABA, 2014)
O clima de Uberaba, de acordo com a Estação Climatológica da Empresa de Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais (EPAMIG), é definido como tropical chuvoso, clima de monção seco com inverno seco e
verão úmido. Segundo a classificação internacional de Koppen, o clima da região é do tipo Aw, isto é,
tropical sendo o domínio climático conceituado como semi-úmido. (GOMES, 1982 apud VALLE JUNIOR,
2008).
Para complementar os estudos sobre o clima da cidade de Uberaba, foi elaborada a tabela 1, que
55
mostra as médias mensais das principais variáveis climáticas entre 2005 a 2014. Essas médias foram
conseguidas no site do Instituto Nacional de Metereologia (INMET).
Tabela 1: Média dos principais atributos do clima de Uberaba entre 2005 a 2014. Fonte: INMET – elaborado pela autora (2015)
Temperatura Média (°C)
Precipitação
Veloc.
Pressão
Meses
UR (%)
Pluvial (mm) Vento (m/s) (mbar)
Máxima
Mínima
Média
Janeiro
30,36
20,81
25,58
76,63
327,11
0,96
928,25
Fevereiro
31,27
18,67
24,97
73,35
202,07
0,97
928,52
Março
30,89
19,57
25,23
76,21
251,97
0,87
928,79
Abril
30,40
17,86
24,13
72,11
120,52
0,95
930,07
Maio
28,56
14,27
21,42
68,78
47,54
0,78
931,62
Junho
28,14
13,53
20,83
67,30
19,42
933,10
500,92
Julho
28,63
13,04
20,83
60,36
12,04
1,23
933,55
Agosto
30,72
14,31
22,52
50,18
11,02
1,71
932,75
Setembro
32,16
17,13
24,65
53,56
46,25
1,83
931,33
Outubro
32,26
19,11
25,68
60,86
138,39
1,36
928,99
Novembro
30,62
19,34
24,98
71,43
206,32
1,15
927,55
Dezembro
30,20
19,95
25,08
76,33
563,2
0,91
927,35
Média Geral
30,35
17,3
23,82
67,26
162,15
0,96
930,16
45 o primeiro de inverno (frio e
Através da Tabela 1, percebem-se dois regimes climáticos bem definidos,
seco) e, depois o de verão (quente e chuvoso). A temperatura média anual dos últimos dez anos variou de
20ºC a 26°C, sendo que as temperaturas mais elevadas foram registradas nos meses de setembro e outubro e
as mais baixas nos meses de junho e julho. As chuvas são predominantes de outubro a abril, sendo os meses
de dezembro e janeiro os mais chuvosos e a estação seca de maio a setembro. A umidade relativa do ar
média oscilou entre 60% a 77%, sendo seus valores máximos verificados no mês de janeiro (76,63%) e
40
mínimo no mês de agosto (50,18%).

5.1 Análise de Givoni
Os dados climáticos obtidos de 2005 a 2014 foram inseridos, manualmente,
no software Analysis Bio, no
35
qual os resultados dos valores médios mensais das variáveis são apresentados através de retas, como
podemos ver na Figura 7.
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Figura 7: Carta Bioclimática de Givoni. Fonte: Software Analysis Bio 2.2 – elaborado pela autora (2015)
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A partir desses dados, o software gera um relatório contendo as estratégias necessárias para obtenção
de conforto térmico de mês a mês. A tabela 2 apresenta o total das estratégias recomendadas para Uberaba
durante o ano todo. Observa-se que em 53,25% do ano, Uberaba apresenta condições de conforto térmico.
Dentre os 46,75% de desconforto, 30,72% é devido ao calor e 16,03% devido ao frio.
Tabela 2: Estratégias Bioclimáticas para Uberaba de acordo com dados de 2005-2014. Fonte: Autora (2015)
Estratégias Construtivas

Valores

% de sensação

Total

--

--

--

53,25%

Ventilação

20,78%

Ventilação/Alta Inércia/Resfriamento
Evaporativo

9,94%

Aquecimento Solar Passivo/Alta Inércia
Térmica

14,93%

Aquecimento Solar Passivo

1,1%

Conforto
Calor
Desconforto
Frio

30,72%
46,75%
16,03%

Pode-se notar na Tabela 2 que, para amenizar o calor, foi indicado promover a ventilação (20,78%),
seguida da estratégia que envolve ventilação, alta inércia e resfriamento evaporativo (9,94%). Para amenizar
o frio (16,03%), indica-se o aquecimento solar passivo e alta inércia térmica (14,93%) e, também,
aquecimento solar passivo (1,1%) para enfim se obter condições de conforto. Ressalta-se que a inércia
térmica configura como uma solução boa tanto para resolver problemas ligados ao calor, quanto ao frio.

5.2 Análise de Mahoney
As tabelas de Mahoney propõem uma série de recomendações básicas de projeto através de uma sequência
de análises. Inicialmente analisam-se os dados climáticos mensais de temperatura, umidade e precipitação
como mostra a Tabela 3. Posteriormente, outras análises são realizadas para que seja montado um
diagnóstico do rigor climático, apresentando os limites de conforto térmico ideal para a cidade em estudo. As
médias dos principais atributos do clima de Uberaba de 2005 a 2014, já foram apresentadas neste trabalho
pela Tabela 1.
Tabela 3: Normais Climatológicas. Fonte: INMET – elaborado pela Autora (2015)
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Temp. Med. Max (°C)

30,5

31,5

31,0

30,5

28,5

28,0

28,5

31,0

32,0

32,5

30,5

30,0

Temp. Med. Mín. (°C)_

21,0

19,0

19,5

18,0

14,5

13,5

13,0

14,5

17,0

19,0

19,5

20,0

Amplitude Média (°C)

9,5

12,5

11,5

12,5

14,0

14,5

15,5

16,5

15,0

13,5

11,0

10,0

Umidade Relativa (%)

76,6

73,3

76,2

72,1

68,8

67,3

60,4

50,2

53,6

60,9

71,4

76,3

Pluviosidade (mm)

327,1

202,1

251,9

120,5

47,5

19,4

12,0

11.0

46,25

138,4

206,3

563,2

Temp. mais alta= 32,5
Temp. mais baixa= 13,0

TMA (MAX+MIN)/2 = 22,75
AMA (MAX-MIN) = 19,5

Ao unirmos as informações dos principais atributos do clima de Uberaba dos últimos 10 anos, com os
limites de conforto por grupo higrométrico, têm-se os diagnósticos diurnos e noturnos, como mostra a Tabela
4.
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Tabela 4: Diagnóstico para Uberaba – MG. Fonte: Autora (2015)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Grupo de umidade
Limite Sup. Dia

4
27

4
27

4
27

4
27

3
29

3
29

3
29

3
29

3
29

3
29

4
27

4
27

Temp. Med. Max.

30,5

31,5

31,0

30,5

28,5

28,0

28,5

31,0

32,0

32,5

30,5

30,0

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

22

22

Limite Inf. Dia
Limite Sup. Noite

21

21

21

21

23

23

23

23

23

23

21

21

Temp. Med. Min.

21,0

19,0

19,5

18,0

14,5

13,5

13,0

14,5

17,0

19,0

19,5

20,0

Limite Inf. Noite

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Diagn. Diurno

Q

Q

Q

Q

C

C

C

Q

Q

Q

Q

Q

Diagn. Noturno

C

C

C

C

F

F

F

F

C

C

C

C

Tabela 5: Indicadores de Umidade e Aridez para o Brasil. Fonte: United Nations, 1971 apud SENA, 2004.
Indicador Definição
Regra
Se RTdia = Quente e URM > 70%, então H1=1 ou
H1
Movimento do ar essencial
Se RTdia = Quente e URM ≤ 70% E AT <10°C, então H1=1
H2
H3
A1

Movimento do ar desejável
Proteção contra chuvas
necessária
Armazenamento
térmico
necessário

Se Rtdia = Confortável e URM > 70%, então H2=1
Se PL > 200mm, então H3=1
Se URM ≤ 70% e AT ≥ 10°C, então A1 = 1

A2

Local para dormir ao ar
livre

Se RTnoite = Quente e URM ≤ 70%, então A2=1 ou
Se RTdia = Quente, RTnoite = Confortável, URM ≤ 70% e AT ≥
10°centão A2=1

A3

Proteção contra o frio

Se RTdia = Frio, então A3 = 1

Tabela 6: Indicadores de rigor Climático para Uberaba – MG. Fonte: Autora, 2015
Indicadores
Úmido

Árido

H1
H2
H3
A1
A2
A3

Jan

Fev

Mar

Abr

X

X

X

X

X

X

X

Mai

X

Jun

X

Jul

X

Ago

Set

Out

X
X

X

Nov

Dez



X

X

X

X

6
0
5
4
2
0

Observando os indicadores de rigor climático da Tabela 6, percebe-se que de novembro a abril a
ventilação é indispensável, uma vez que a umidade relativa é maior que 70% e o rigor térmico diurno é
quente. A proteção contra chuvas também é necessária nesses meses, com exceção de abril, mês em que o
índice de pluviosidade é inferior a 200mm.
Entre os meses de maio e agosto, o índice de aridez indica a necessidade de alta inércia térmica para
armazenamento do calor, já que a umidade relativa é inferior a 70% e da amplitude térmica maior que 10°C.
Setembro e outubro apresentam um rigor térmico diurno quente e no período noturno confortável. A
umidade relativa é inferior a 70% e a amplitude térmica maior que 10°C, assim, é necessário prever espaço
ao ar livre para dormir, que devem ficar expostos à parte mais fria do céu noturno (zênite) para permitir a
perda de calor por irradiação para o exterior.
Para finalizar a análise, há as recomendações para o projeto, de acordo com os indicadores de umidade
e aridez:
A – Implantação: Edifícios alongados, com fachadas maiores voltadas para norte-sul, para reduzir a
exposição ao sol.
B – Espaçamento entre os edifícios: Deve-se aumentar a distância entre as edificações para melhorar
a ventilação, mas com possibilidade de controlá-la para barrar ventos indesejáveis (quentes ou frios e que
carreguem pó).
C – Ventilação: Para otimizar a ventilação cruzada é preferível que as habitações, ou seus aposentos,
sejam dispostos em "filas simples" ao longo dos edifícios e os corredores de circulação sejam abertos para o
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exterior.
D – Tamanho das aberturas: 25 a 40% das fachadas Norte e Sul e/ou Leste e Oeste quando o
período frio for predominante.
E – Posição das aberturas: Nas fachadas norte e sul, permitindo ventilação ao nível dos corpos dos
ocupantes.
F – Proteção das aberturas: Evitar a luz solar direta e proteger da chuva, permitindo a ventilação.
G – Paredes e Pisos: As paredes devem ser pesadas, com transmitância térmica não superior a 2,0
W/m² °C, atraso térmico de no mínimo 8 horas e no máximo 14 horas e Fator Solar menor ou igual a 4%.
H – Coberturas: As coberturas deverão ser leves, porém bem isoladas. Com a transmitância inferior
ou igual a 0,85 W/m² °C, atraso térmico inferior ou igual a 3 horas e Fator solar inferior ou igual a 3%.
I – Exterior da edificação: É necessário prever espaço ao ar livre para dormir, devendo ficar expostos
à parte mais fria do céu noturno (zênite) para permitir a perda de calor por irradiação para o exterior e ainda
proteção contra as chuvas entre os meses de novembro a março.

6. RESULTADOS
A análise bioclimática de Uberaba foi realizada de acordo com os métodos da carta de Givoni e das tabelas
de Mahoney baseando-se nas variações médias climáticas do período de 2005 a 2014. Como resultado, a
análise de Givoni indica que há 46,75% de desconforto térmico no ano, sendo que 30,72% são em relação ao
calor e 16,03% em relação ao frio. As estratégias indicadas para amenizar o desconforto são a ventilação, a
alta inércia térmica e o resfriamento evaporativo para o calor e, para os períodos frios, indica-se o
aquecimento solar passivo e a alta inércia térmica.
As tabelas de Mahoney também sugeriam recomendações de projeto. Em relação à implantação, o
ideal é que os edifícios sejam alongados na orientação norte e sul. No entanto, o edifício onde se concentram
as enfermarias de clínicas médicas e cirúrgicas está alongado no sentido leste e oeste em uma rotação de 17
graus ao norte. Dessa forma, há uma direta incidência do sol em suas fachadas, principalmente no início e
final do dia. As análises também sugerem a ventilação cruzada como estratégia de conforto, desde que se
tenha possibilidade de controlá-la e que seja ao nível dos corpos ocupantes, o que é possível no HC, já que
suas janelas são basculantes e sua implantação está no sentido dos ventos predominante de Uberaba. Além
disso, há uma indicação das aberturas ocuparem de 25% a 40% da área das fachadas, requisito que se cumpre
já que se tem 31,20% de ocupação das janelas da fachada do 3º pavimento. No entanto, todas as janelas
possuem tela mosquiteiro e, assim, reduz significativamente a ventilação nas enfermarias.
Os resultados dos cálculos das propriedades térmicas do materiais também puderam ser comparados
com as recomendações das tabelas de Mahoney. Verifica-se que o único requisito que atende aos valores
estipulados por Mahoney é o fator solar da parede onde é pintada na cor branca, pois possui um valor de
absortância baixo (α=0,2). Todos os outros requisitos para os fechamentos verticiais apresentaram resultados
ora inferiores ora superiores aos dados recomendados para a cidade de Uberaba. Observa-se, como exemplo,
o atraso térmico da parede que no HC está com 2,77 horas, o que pelas tabelas deveria ser de no mínimo 8
horas e no máximo 14 horas. Já na cobertura, o recomendado é que a transmitância térmica seja igual ou
inferior a 0,85 W/m².°K, no entanto, o resultado encontrado foi de 3,38 W/m².°K. O Fator solar da cobertura
também atingiu um valor muito superior ao indicado, devido ao concreto aparente, que possui absortância de
0,75 (DORNELLES, 2008). Sendo assim encontrou-se um Fator Solar de 10,14%, sendo que por Mahoney,
não deveria ultrapassar 3%.

7. CONCLUSÕES
Dentre diversos estudos para verificar o desempenho térmico de edifícios, a análise bioclimática da cidade
onde o projeto está inserido é essencial para a compreensão das variáveis ambientais do local, assim como os
limites e recomendações projetuais que auxilia na criação de espaços com conforto térmico ideal.
A adequação dos espaços físicos hospitalares às condições de conforto ambiental pode atuar
positivamente no processo de recuperação dos pacientes e na melhor qualidade dos procedimentos e
atendimentos executados por todos os funcionários.
De acordo com as análises realizadas pelos métodos de Givoni e Mahoney, as recomendações de
projeto sugeriram a ventilação, a alta inércia térmica e o resfriamento evaporativo como diretrizes
importantes para se obter conforto nas edificações em Uberaba-MG. No HC da UFTM, a sua implantação
favorece a ventilação cruzada, já que está voltado para os ventos predominantes, mas pela utilização da tela
mosquiteiro essa ventilação é comprometida. Além disso, há uma incidência direta do sol em suas fachadas
leste/oeste e que contraria a indicação da implantação ideal de norte/sul. Como a vegetação não é um recurso
1132

9

valorizado no HC piora ainda mais a sensação de desconforto térmico. Em relação às materialidades, o
hospital não está adequado de acordo com as propriedades térmicas indicadas pelas diretrizes de Mahoney.
Dessa forma, percebe-se que a situação construtiva atual do Hospital de Clínicas da UFTM não está de
acordo com a maioria das estratégias bioclimáticas ideias para o clima da cidade onde está inserido, Uberaba.
Estas análises comprovaram as diversas críticas existentes sobre a má qualidade de seus espaços e das
sensações de desconforto térmico que prejudicam pacientes e funcionários.
Por isso, é imprescindível que se considerem os estudos bioclimáticos no processo de concepção
projetual. Ao adequar a edificação a realidade climática do local onde será implantada, há a redução de
muitos problemas em relação ao desempenho térmico do edifício, aos gastos excessivos com energia e às
percepções de desconforto dos usuários que, em ambientes hospitalares, podem se intensificar devido às
condições físico-psicológicas dos pacientes, das equipes médicas e dos funcionários.
Pelo fato do HC-UFTM ser um hospital público, entende-se que seria um processo complexo e até
mesmo inviável causar grandes alterações em seus espaços e fluxos internos para solucionar todos os
problemas citados em relação ao seu conforto. No entanto, a utilização de isolantes térmicos poderia ser uma
forma de reduzir o ganho excessivo de calor para o interior do hospital. A indicação da estratégia de
resfriamento evaporativo seria uma oportunidade para aproveitar os diversos espaços vazios pavimentados
que o HC possui fora e dentro de seu complexo hospitalar e criar novos usos e espaços de convivências com
elementos naturais, como a água e a vegetação.
Portanto, há possibilidades para amenizar o desconforto térmico sentido nas enfermarias analisadas.
Pequenas intervenções como as citadas podem diminuir essas sensações e contribuir com o processo de cura
dos pacientes e, ainda, melhorar a qualidade dos serviços realizados por toda a equipe de funcionários do
HC-UFTM.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo descrever uma análise qualitativa da ventilação natural e da insolação
em um projeto arquitetônico de uma pousada na cidade de Maceió/AL. A metodologia do trabalho é de
análise qualitativa da ventilação natural e insolação de um projeto de arquitetura de uma pousada, resultado
da integração horizontal entre as disciplinas de Conforto Ambiental 1 e Projeto de Arquitetura, Urbanismo e
Paisagismo II do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL). A
análise da ventilação natural foi realizada através de dois momentos: primeiro a adequação do projeto à
norma técnica de desempenho térmico vigente e após a simulação com o equipamento mesa d’água. A
análise da insolação foi realizada através do estudo de cartas solares e do equipamento heliodon. Os
resultados obtidos constataram a eficiência da integração entre as decisões projetuais com os estudos de
conforto térmico de ventilação e controle da insolação no ato de projetação. Os resultados apontaram que
houve um bom escoamento no fluxo dos ventos na implantação do projeto e nos chalés standard, assim como
um bom sombreamento de suas aberturas, sem prejudicar a entrada de ventilação natural nos mesmos, nem a
estética do partido arquitetônico adotado.
Palavras-chave: arquitetura bioclimática, projeto de arquitetura, desempenho térmico.
ABSTRACT
The present article aims to describe a qualitative analysis of natural ventilation and sunshine in an
architectural project of an inn in the city of Maceió / AL. The methodology of the work is qualitative
analysis of the natural ventilation and insolation of an architecture project of an inn, result of the horizontal
integration between the disciplines of Environmental Comfort 1 and Architecture, Urbanism and Landscape
Project II of the Architecture and Urbanism course of the Center University of Tiradentes (UNIT / AL). The
analysis of the natural ventilation was performed through two moments: first, the adequacy of the project to
the current technical standard of thermal performance and after the simulation with the water table
equipment. Sunshine analysis was performed through the study of solar charts and heliodon equipment. The
results obtained verified the efficiency of the integration between the design decisions with the studies of
thermal comfort of ventilation and control of the insolation in the act of projection. The results indicated that
there was a good drainage in the flow of the winds in the implantation of the project and in the standard
chalets, as well as a good shadowing of its openings, without harming the entrance of natural ventilation in
them, nor the aesthetics of the adopted architectural party.
Keywords: bioclimatic architecture, architectural design, comfort performance.
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1. INTRODUÇÃO
Seja qual for a tipologia da edificação, ela precisa atender às mínimas exigências de conforto ao
homem, proporcionando-o qualidade de vida. As principais variáveis que influenciam no conforto térmico
são: temperaturado ar, umidade e velocidade do ar e temperatura radiante. Essas variáveis sofrem influências
de fatores como regime de chuvas, permeabilidade do solo, vegetação, topografia, entre outros.
(FROTA;SCHIFFER, 2003).
As medidas adotadas para proporcionar conforto térmico irão depender do tipo de clima em que a
edificação está localizada. Para o clima tropical quente e úmido, as principais recomendações são o
sombreamento da envolvente e a ventilação natural. Esta ventilação possui três importantes funções:
qualidade do ar, conforto térmico dos usuários e resfriamento passivo do edifício. (TOLEDO, 2006;
BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2008; COSTA FILHO et al., 2015).
As construções dessa região devem evitar ganhos de calor gerados pela radiação solar, enquanto
dissipam o calor produzido pelos ambientes internos. (BITTENCOURT; CÂNDIDO, 2008). Para isso,
medidas devem ser adotadas: estruturas leves para prevenir o armazenamento de calor, espaços com amplos
sombreamentos, esquadrias vazadas para permitir ventilação cruzada, amplos beirais, cobertas que permitam
a renovação do ar, como a telha colonial do tipo capa-e-canal.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é avaliar qualitativamente o projeto arquitetônico de uma pousada sob o
enfoque da ventilação natural e insolação em Maceió/AL, resultado da integração horizontal entre as
disciplinas de Conforto Ambiental I e Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo II, do 4º período, do
curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Tiradentes (UNIT-AL).

3. MÉTODO
Para alcançar o objetivo proposto, este trabalho está dividido metodologicamente em três etapas: 1 –
caracterização da área e objeto de estudo; 2 – análise qualitativa da ventilação natural; 3 – análise qualitativa
da insolação, descritas a seguir.f

3.1. Área e objeto de estudo
Maceió/AL encontra-se no Nordeste Brasileiro com latitude de 9°39’57’’ Sul e longitude 35°44’07’’
Oeste, caracterizado pelo clima quente e úmido (Figura 1). Neste tipo de clima, os níveis de umidade são
altos e as flutuações diárias e sazonais da temperatura do ar são pequenas, o céu é parcialmente nublado,
produzindo uma quantidade apreciável de radiação difusa e intensa luminosidade (BITTENCOURT;
CÂNDIDO, 2008). Os ventos predominantes durante o ano são Sudeste, entre abril e setembro, e em seguida
o Leste, entre outubro e março, no verão há presença do vento Nordeste e no inverno do Sul (INMET).

Figura 1: Localização da cidade de Maceió. Fonte: http://mapasblog.blogspot.com.br ;http://brasil-turismo.com. Adaptado pelo autor.

O projeto arquitetônico analisado trata-se de uma pousada desenvolvida na disciplina de Projeto de
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo II. Seu terreno localiza-se no bairro de Jatiúca, de frente para o mar,
com dimensões 57m x 66m, com área de 3509,08m2conforme figura abaixo (Figura 2). Pertence à Zona
Residencial do tipo 4 e segundo o Código de Edificações de Maceió “é a área na cidade destinada à ocupação
predominante do uso residencial, (...), com possibilidade de implantação de atividades comerciais, de
serviços e industriais (...) sem prejuízo da avaliação dos impactos ambientais e urbanos”. (MACEIÓ, 2007).
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Figura 2: Planta de Situação. Fonte: Googlemaps, 2016.

Os índices urbanísticos permitidos pelo Código de Edificações e Urbanismo de Maceió (MACEIÓ,
2007) são 70% de taxa de ocupação máxima do terreno, com 5m de recuo frontal, 1,50m de laterais e fundo e
coeficiente de aproveitamento 2. O projeto desenvolvido possui 43,84% de taxa de ocupação, 1,8m de recuo
lateral esquerdo e 2,26m lateral direito e 9,35m de fundo. A pousada dispõe ainda de um programa de
necessidades dividido em dez chalés, restaurante, recepção, área administrativa, área de serviço, área de
lazer, guarita e estacionamento, totalizando 1601,59m2 de área construída. Sua implantação está disposta
abaixo conforme a Figura 3. O objeto de estudo para análise é o projeto de implantação e o chalé standard,
que representa a tipologia de maior número. Ele possui aberturas que recebem radiação solar direta ao longo
do dia, necessitando-se de um estudo mais específico para proteção solar sem criar obstáculos para a
ventilação natural.

Figura 3: Implantação do projeto da pousada.

3.2. Análise qualitativa da ventilação natural
A análise qualitativa da ventilação natural foi realizada seguindo as recomendações para as aberturas
efetivas para ventilação natural sugeridas pela NBR 15575-3 (ABNT, 2013). Trata de Edifícios habitacionais
de até cinco pavimentos – Desempenho. Posteriormente, houve a confecção de maquetes físicas da planta de
implantação da pousada e da planta baixa do chalé standard para a análise do escoamento da ventilação
natural no sentido Leste através do equipamento Mesa D’água 1, localizado no Laboratório de Conforto
Ambiental do Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL).

Mesa D’água é um equipamento composto por uma mesa, que é uma placa horizontal de vidro transparente sobre a qual a água
escoa em velocidade uniforme, que constitui o campo de observação e ensaio. (TOLEDO, 2006).
²Heliodoné um equipamento utilizado para simular o movimento aparente do sol.
1
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3.2. Análise da insolação
Para a análise da insolação foram confeccionadas primeiramente as cartas solares do chalé standard.
As cartas solares foram produzidas para as quatro fachadas visando a proteção solar horizontal e para
proteção vertical apenas para fachada Oeste. Após este estudo, foram confeccionadas as maquetes físicas
com ênfase na proteção solar (cobertas) da implantação na escala 1/125 e do chalé standard na escala 1/50,
para serem simulados no período mais critico, o solstício de verão entre 09:00h e 15:00h, no equipamento
Heliodon², também localizado no Laboratório de Conforto Ambiental do Centro Universitário Tiradentes
UNIT/AL.

4. RESULTADOS
4.1. Análise Qualitativada Ventilação Natural
Inicialmente foi elaborado um croqui com o estudo da disposição geral pretendida para cada bloco
ou conjunto de edificações. O esquema abaixo (Figura 4) mostra que na parte oeste está a área de serviço e
estacionamento, pois são áreas de pouca convivência. No nordeste do terreno estãolocalizados os chalés, no
leste o restaurante, recepção e administração.

Figura 4: Fluxograma da implantação da pousada.

O fluxograma foi pensado de acordo com a ventilação e insolação, porém, ao implantar as
edificações no terreno, algumas alterações foram feitas durante o processo de projetação, pois naprimeira
disposição, os chalés estavam muito próximos entre si, podendo prejudicar o fluxo da ventilação natural
entre eles. Assim, a disposição foi alterada para um alinhamento tipo “tabuleiro de xadrez” para facilitar o
escoamento da ventilação natural na bateria dos chalés até o centro do terreno (
Figura 5).

Figura 5: Alteração da disposição dos chalés da pousada.
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Conforme a NBR 15575-3 (ABNT, 2013), a área destinada para captar a ventilação natural deve
corresponder no mínimo a 15%da área do piso do ambiente de permanência prolongada. Para este estudo, a
área de piso utilizada foi de 26,00m² (chalé standard), e a área correspondente à área efetiva para ventilação
natural projetada é de 5,40m², o que corresponde a 20,76% da área do piso, porcentagem superior à
recomendada pela norma. As esquadrias estão dispostas no sentido da ventilação dominante para Maceió/AL
a fim de garantir ventilação cruzada no interior das unidades e estão divididas entre 2 tipologias, as janelas
01 são de correr e as janelas 02 do tipo guilhotina, conforme figura abaixo (Figura 6).

Figura 6: Planta Baixa – Chalé Standard com indicação dos tipos de esquadrias.

Ao realizar o ensaio da implantação do projeto na mesa d’água, foi observado que há um grande
escoamento dos ventos no sentido Leste, o que significa que grande parte dos blocos implantadosreceberá
boa ventilação. O serviço e o bar foram os menos favorecidos, com sombra de ventocausada pela
implantação próxima entre o bar e a área administrativa (Figura 7). Sobre este aspecto, Oke (1987) comentou
que existindo obstáculos no entorno é natural a modificação do percurso do vento, pois haverá elevação da
turbulência e diminuição da sua intensidade.
Foi possível observar também que, além da disposição em tabuleiro de xadrez, os recortes nas
edificações dos chalés favoreceram a passagem dos ventosentre eles, possibilitando o fluxo contínuo da
ventilação natural desde os primeiros chalés até os últimos, além de deixar a forma mais dinâmica e não
prejudicar a vista para o mar, pretendida incialmente no projeto.

Figura 7: Maquete física da implantação da pousada para ensaio na mesa d’água.

Os resultados obtidos da análise do chalé standard também utilizando a mesa d’água detectaram um
bom escoamento da ventilação natural em seu interior, com boa vazão no ambiente, tendo seu fluxo reduzido
apenas no WC, conforme a figura abaixo (Figura 8).
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Figura 8: Maquete física do chalé Standard para ensaio na mesa d’água.

4.1. Análise da Insolação
Para proteger o chalé Standard da insolação direta, as cartas solares foram desenvolvidas no software
SOL-AR (LABEEE, 2016), observando os períodos mais críticos, referentes aos horários entre 9h e 15h,
principalmente durante o verão. Para proteção solar horizontal, foram realizadas cartas solares de todas as
fachadas, compreendendo a proteção horizontal infinita, não necessitando a utilização dos ângulos gama.
Na fachada Leste, foi sugerida a proteção das 9h às 12h, e o ângulo vertical alfa encontrado na carta
solar foi de 40º. Tanto na fachada Sul como na fachada Norte, foi protegido no período das 10h às 14h,
também do verão, o que resultou no ângulo vertical alfa de 60º. Na fachada Oeste era necessário proteger a
partir das 12h até às 15h, e o ângulo vertical alfa resultante foi de 40º.
Para proteção solar vertical foi realizada a cartasolar apenas da fachada Oeste, pois esta fachada
possui uma janela de frente para a cama, o que requer uma proteção solar mais específica para as horas do
dia com baixa altura solar. O período proposto foi de 12h às 15h, no verão, o que resultou no ângulo
horizontal beta esquerdo de 23º e direito de 4º conforme mostra a figura abaixo (Figura 9).
Fachada Norte

Fachada Sul

Fachada Leste

Fachada Oeste
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Figura 9: Cartas solares das fachadas dos chalés Standard para ângulo alfa.

A partir dos ângulos obtidos foi possível redimensionar os brises para que a proteção solar fosse
então incorporada ao projeto. Com tais adaptações, os beirais das fachadas norte e sul foram aumentados
para 1m, antes com 0.80m. Nas fachadas leste e oeste, era necessário um protetor horizontal de 2m de
comprimento, e por decisões estéticas foi optado por acrescentar pergolados a estas fachadas (Figura 10).
Essa proteção poderia ser realizada também com a iversão do ambiente, porém não seria possível a
vizualição do mar através da varanda, o que deixaria de ser um grande atrativo para a pousada.

Figura 10: Antes e depois dos estudos das cartas solares para protetores horizontais do Chalé Standard.

Já os protetores verticais na fachada Oeste foram dispostos de acordo com a carta solar abaixo
(Figura 11). Com finalidade estética, foram acrescentados outros brises verticais interligando-os, porém
utilizando os mesmos ângulos para a proteção solar da fachada (Figura 12).

Figura 11: Carta solar da fachada Oeste do Chalé Standard para ângulo beta.
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Figura 12: Antes e depois dos estudos das cartas solares para protetores verticais do Chalé Standard.

Após a adequação dos protetores com o estudo da carta solar, o chalé standard e a implantação geral
da proposta foram submetidos à simulação no Heliodon para conferência do desempenho do sombreamento
destas placas. Na simulação da maquete da implantação às 09h no verão, foi possível observar que a projeção
da sombra dos primeiros chalés protege a fachada Leste dos chalés seguintes. No ensaio da mesma maquete
às 15h foi possível observar que as projeções das sombras dos chalés se moveram para fachada Norte,
deixando a área de lazer com a insolação desejada (Figura 13).

a)
b)
Figura 13: Ensaio no heliodon da maquete da implantação: a) 09 horas; b) 15 horas. Durante o solstício de verão.

Na simulação da maquete do chalé standard às 09 horas no verão foi possível observar que a
proteção horizontal (pergolado da varanda) se mostrou eficiente, pois conseguiu proteger as janelas da
fachada Leste do chalé (Figura 14). Também foi possível observar que as outras fachadas foram protegidas
eficientemente pelo beiral do telhado conseguido através do ângulo vertical alfa para o protetor horizontal.
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Figura 14: Ensaio no heliodon da maquete do chalé standard às 9h durante o solstício de verão.

Na simulação do chalé standard às 15h, foi possível observar a eficácia do efeito combinado dos
protetores horizontais e verticais na fachada Oeste, que neste horário é a fachada que recebe maior incidência
solar direta (Figura 15).

Figura 15: Ensaio no heliodon da maquete do chalé standard às 15h durante o solstício de verão.

As medidas adotadas para aumentar o desempenho térmico no projeto da pousada não se tornaram
empecilhos estéticos. Foi possível trabalhar integrando essas duas questões sem prejuízo para ambas. Os
protetores solares fizeram parte das fachadas também como elementos estéticos, tornando-o o chalé mais
bonito e convidativo (Figura 16).

Figura 16: Fachadas do chalé Standard.
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5. CONCLUSÕES
O presente trabalho buscou analisar qualitativamente o projeto arquitetônico de uma pousada sob o
enfoque da insolação e ventilação natural em Maceió/AL, resultado da integração entre as disciplinas de
Conforto Ambiental 1e Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo II do curso de Arquitetura e
Urbanismo do Centro Universitário Tiradentes (UNIT-AL). A experiência mostrou que é de suma
importância para a aprendizagem do graduando de Arquitetura e Urbanismo esta integração horizontal entre
as disciplinas, uma vez que ao aprender sobre as diretrizes do conforto térmico, desempenho térmico e
arquitetura bioclimática, o aluno pode aplicar estes conhecimentos na disciplina de projeto, deixando seu
trabalho mais eficiente termicamente. Como destaca Romero (1988), “na arquitetura bioclimática é o próprio
ambiente construído que atua como mecanismo de controle das variáveis do meio, através de sua envoltória
(paredes, pisos, coberturas), seu entorno (água, vegetação, sombras, terra), e, ainda, através do
aproveitamento dos elementos e fatores do clima para o melhor controle do vento e do sol”.
Sobre a análise realizada da ventilação natural, foi possível observar como o fluxo do vento se
comportou de forma favorável, desde sua implantação até o interior das edificações, permitindo avaliar a
eficácia das aberturas efetivas para ventilação propostas, assim como suas falhas para possíveis adaptações.
O resultado obtido foi um bom fluxo dos ventos por todo o terreno.
Sobre a análise da insolação através das cartas solares, foi possível notar a eficiência do
dimensionamento dos protetores solares, podendo aumenta-lo ou diminui-lo conforme o período que se
queira proteger a fachada. No projeto analisado, houve um aumento dos beirais para melhor desempenho
destas placas. E através do equipamento heliodon foi possível averiguar se os valores encontrados através
das cartas solares para os protetores solares se fizeram eficazes. As soluções utilizadas para a proteção solar
no projeto da pousada foramascobertas de madeiramento com telha colonial e beirais, além dos brises
horizontais e verticais, cobertos por vegetação.
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RESUMO
A NBR 15.575 estabelece requisitos e critérios mínimos de expectativas e exigências dos usuários de
edificações habitacionais em relação à segurança, à habitabilidade e à sustentabilidade. Com relação à
avaliação de desempenho térmico numa edificação a NBR 15.575 estabelece procedimento normativo
(método simplificado, e se não atender, a adoção de simulação computacional) e um procedimento
informativo (medições em edificações ou protótipos). O objetivo deste artigo é comparar os procedimentos
de desempenho térmico normativos e informativo da NBR 15.575 de uma edificação multifamiliar na cidade
de Florianópolis. O método adotado foi a escolha de uma edificação em uso, determinou-se as características
térmicas das vedações, fez-se a simulação computacional, e as medições em três ambientes em uso,
conforme procedimentos, métodos e critérios da NBR 15.575. As análises foram feitas comparando: (a) os
dados provenientes dos dois procedimentos normativos; (b) os dados da simulação com dados provenientes
da medição. A partir de algumas incoerências encontradas, sugere-se alguns itens a serem observados na
próxima revisão da NBR 15.575. No método simplificado sugere-se a indicação: (a) de estudo de proteções
solares às aberturas adequados ao local; (b) de procedimentos com a abertura no cálculo de caraterísticas
térmicas; (c) prever ganho térmico solar para ambientes nas zonas bioclimáticas de clima frio. Sugere-se a
definição de data de dia típico para simulação e período de tempo em torno do dia típico para medições.
Palavras-chave: desempenho térmico, NBR 15.575, simulação computacional, medições de temperaturas.

ABSTRACT
NBR 15.575 establishes the minimum requirements and criteria for the expectations and demands of the
dwellers of residential buildings in concerns of safety, habitability, and sustainability. About the evaluation
of thermal performance in a building, NBR 15575 establishes a normative procedure (evaluation by
simplified method, otherwise computational simulation) and an informative procedure (temperature
monitoring in buildings or prototypes). The objective of this paper is to compare the normative and
informative thermal performance procedures of NBR 15.575 of a multi-storey residential building in the city
of Florianópolis. The methodology starts with the calculation of the thermal characteristics of the envelope;
furthermore, the computational simulation and the measurements in three bedrooms were done following the
method described by NBR 15.575. Comparisons have been done among: (a) the results from the two
normative procedures; and (b) the temperatures of simulation with the temperatures of measurements. Some
suggestions are proposed for a next revision of NBR 15.575. In the simplified method, suggestions are three
indications: (a) study of brise-soleil adequate for the local; (b) procedures about the windows in the
calculation of thermal characteristics; (c) making the most of the sun for rooms in bioclimatic zones of cold
weather. It is suggested the definition of date of typical day for simulation and the range of time around the
typical day for measurements.
Keywords: thermal performance, NBR 15.575, computer simulation, temperature measurements.
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1. INTRODUÇÃO
A NBR 15.575 é a primeira norma brasileira que trata da avaliação do desempenho da edificação
habitacional com foco no atendimento das expectativas dos usuários com relação ao conforto e à segurança
no uso (ABNT, 2013a). O setor da Construção Civil precisa garantir desde julho de 2013 que as novas
edificações habitacionais reúnam características que atendam às exigências de desempenho. A NBR 15.575
apresenta uma lista de exigência e expectativas dos usuários de edificações habitacionais em relação à
segurança, à habitabilidade e à sustentabilidade, e estabelece requisitos e critérios mínimos de desempenho.
Considera-se que se estes requisitos e ou critérios forem atendidos, estariam sendo satisfeitas as exigências
dos usuários. A verificação do não atendimento aos aspectos de conforto térmico numa edificação pronta
resultaria em futuros retrabalhos desnecessários na obra, desperdício de materiais, incômodo com reforma
aos moradores, perda financeira, entre outros aspectos.
A NBR 15.575 estabelece dois procedimentos para a avaliação de desempenho térmico numa
edificação: normativo e informativo (ABNT, 2013a). O procedimento normativo se subdivide em dois
métodos: o simplificado e o por simulação computacional. O método simplificado (prescritivo) é a
verificação ao atendimento aos requisitos e critérios de características térmicas (transmitância térmica e
capacidade térmica) das vedações verticais e coberturas. Se houver o não atendimento ao desempenho
térmico mínimo pelo método simplificado, adota-se o procedimento pela simulação computacional. O
procedimento informativo, que são medições em edificações ou protótipos, não se sobrepõe ao procedimento
normativo. A NBR 15.575 não menciona sistemas de condicionamento artificial do ar ou a presença de
usuários, considera que o sistema construtivo externo da edificação (cobertura, paredes e piso) são os
elementos que determinam o comportamento térmico da edificação (MARQUES e CHVATAL, 2013).
Estudos recentes com relação à aplicação da NBR 15.575 e o desempenho térmico são relacionados à:
edificação unifamiliar de interesse social por simulação (SILVA et all, 2014; SILVA e GHISI, 2014;
SORGATO et all, 2014; SORGATO; MELO: LAMBERTS, 2013); edificação unifamiliar pelo método
simplificado (CONCEIÇÃO e LEITE, 2016); edificação unifamiliar de interesse social pelo método
simplificado (CHVATAL, 2014; BRITO et all, 2012); edificação multifamiliar pelo método de simulação
(PEREIRA e FERREIRA, 2014); comparação do método simplificado e por simulação para edificação
unifamiliar (ALVIM et all, 2014; MARQUES e CHVATAL, 2013). O que se observa é uma lacuna na
comparação entre o método por simulação e medições em edificações multifamiliares.
Numa comparação entre o método simplificado e por simulação, Marques e Chvatal (2013)
encontraram incoerências entre os dois métodos para edificações de interesse social no clima de São Carlos.
A avaliação do envelope da edificação pelo método simplificado da NBR 15.575 não considera as diferentes
necessidades de verão e inverno, além disso, a avaliação se limita às superfícies opacas, não avaliando
aspectos como a área envidraçada.
O procedimento por simulação computacional da NBR 15.575 desconsidera o ganho de calor interno e
a ocupação nas suas análises (ABNT, 2013a). Simulações computacionais recentes mostram que a ação dos
usuários, em função do desempenho térmico da edificação e da sensação térmica dos mesmos, tem forte
impacto no consumo de energia. (BONTE; THELLIER; LARTIGUE, 2014). Com relação à avaliação de
desempenho térmico da NBR 15.575, pesquisas comentam a falta de informações climáticas importantes
para simulação computacional (ALVIM et all, 2014; SORGATO; MELO; LAMBERTS, 2013; SILVA e
GHISI, 2014; SILVA et all, 2014; MARQUES e CHVATAL, 2013). Silva et all. (2014) analisaram as
incertezas das variáveis desconsideradas pelo método de simulação da norma (data do dia típico de verão e
inverno, velocidade e direção do vento, algoritmo de cálculo da irradiação solar e tipo de céu), e observaram
que quando pode-se definir aleatoriamente estas variáveis não definidas pela norma, a edificação pode ser
classificada em todos os níveis (Superior, Intermediário, Mínimo, Não Atende). A irradiação solar que atinge
uma superfície pode viabilizar a aprovação de um sistema construtivo, seja pela possibilidade de escolha da
data do dia típico de projeto ou pela escolha do tipo de céu, que são variáveis não definidas na norma
(SORGATO; MELO; LAMBERTS, 2013).
Segundo a NBR 15.575-1 (ABNT, 2013a p.12), a avaliação de desempenho é uma análise da
adequação ao uso de um sistema construtivo cumprindo a sua função, através de uma investigação
sistemática que produza “(....) uma interpretação objetiva sobre comportamento esperado do sistema nas
condições de uso definidas”. Assim, este trabalho apresenta a avaliação da conformidade de uma edificação
pelo procedimento normativo (simplificado e simulação computacional) exemplificando frente ao seu
desempenho térmico real em uso, que é um procedimento informativo da NBR 15.575.
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2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é comparar os procedimentos de desempenho térmico normativos (simplificado e
computacional), exemplificando com o procedimento informativo da NBR 15.575, numa edificação
multifamiliar cumprindo a sua função de uso residencial na cidade de Florianópolis/SC.

3. MÉTODO
Este item do artigo foi estruturado em quatro partes:
1. descrição do ambiente e do empreendimento analisado;
2. avaliação do atendimento aos requisitos e critérios para os sistemas de vedação e coberturas de
transmitância térmica e capacidade térmica conforme ABNT NBR 15575-4 e ABNT NBR 15575-5;
3. avaliação do desempenho térmico das unidades habitacionais por simulação computacional
seguindo os requisitos, critérios e métodos detalhados na NBR 15.575-1;
4. medição de temperatura em três unidades habitacionais ocupadas, seguindo os métodos detalhados
no Anexo A da NBR 15.575-1.
No item análise dos dados os procedimentos da NBR 15.575 serão comparados entre si.
Os procedimentos a seguir apresentados não esgotam a descrição dos métodos da NBR 15.575, indicase a leitura crítica da mesma.

3.1. Caracterização dos ambientes
As medições foram realizadas em apartamentos de mesma planta, mas que pertencem a condomínios
multifamiliares diferentes. Cada condomínio possui dois blocos, e estão localizados perto de uma região de
mangue no bairro Itacorubi em Florianópolis. A Figura 1 apresenta um croqui de localização dos quatro
blocos (retângulo tracejado vermelho) e a disposição dos 3 apartamentos que foram monitorados (nominados
como A, B e C). Por estarem ocupados, o monitoramento da temperatura só ocorreu nos apartamentos de
cobertura que os proprietários concordaram em participar da pesquisa.
A Figura 2 apresenta o croqui da planta do apartamento denominado A. Os apartamentos denominados
B e C possuem a mesma área e disposição de ambientes. A suíte do apartamento B tem janela orientada a
Norte e parede adjacente a leste, e o apartamento C possui abertura da suíte a sul e parede adjacente a leste.
Suíte 3,44m x 3,50m e pé direito de 2,70m

Figura 1 – Localização dos apartamentos nos edifícios.
Fonte: elaborado pelos autores sobre imagem Google Earth.

Figura 2 – Planta esquemática do apartamento A.

3.2. Procedimento normativo de atendimento aos requisitos e critérios da NBR 15.575 para os
sistemas de vedação e cobertura
A determinação da transmitância térmica e capacidade térmica foram feitas utilizando os métodos e critérios
estabelecidos no Procedimento simplificado da NBR 15.575-4 (ABNT, 2013b) e da NBR 15.575-5 (ABNT,
2013c), e os métodos de cálculo da NBR 15.220-2 (ABNT, 2005a). A verificação ao atendimento aos
requisitos e critérios para os sistemas de vedação vertical e cobertura foram feitos comparando os valores
determinados com os valores tabelados da NBR 15.575 (ABNT, 2013b, c).
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3.2.1. Características térmicas dos sistemas construtivos
As características do sistema construtivo foram obtidas junto com a construtora dos condomínios. Utilizou-se
como referência os materiais construtivos de duas edificações em construção da mesma construtora. Este
procedimento foi tomado pois a construtora faz parte do PBQP-H, possuindo certificação Nível A, e um dos
itens atendidos é o controle dos materiais e fornecedores, e no caso desta construtora, os materiais e
fornecedores de todos os empreendimentos são os mesmos.
A Figura 3 apresenta um croqui do sistema construtivo da parede externa, cujas dimensões dos
componentes são: tijolo com 0,135m x 0,185m x 0,185m; espessura da camada de assentamento de 0,01m; e
espessura do reboco: 0,015m. A Figura 4 ilustra o sistema construtivo da cobertura dos edifícios, com laje
maciça e telha de fibrocimento de 6mm. A construtora costuma trabalhar com duas espessuras de laje de
cobertura em ambientes de pequenas dimensões 0,09m e 0,12m. O valor da condutividade térmica (0,31
W/m°C) foi obtido no manual técnico da empresa de telha de fibrocimento brasileira (ETERNIT, 2015). Para
a cor da telha de fibrocimento obteve-se como referência o valor da absortância solar de 0,6 (PRADO e
FERREIRA, 2005). Na Figura 1 observa-se pela imagem aérea, que os dois prédios localizados mais a sul,
possuem cobertura mais clara (condomínio mais recente), enquanto os dois prédios a norte possuem
cobertura cor cinza claro. Vale salientar que uma telha, qualquer que seja o material, exposta às intempéries
tende a escurecer devido a poluição do entorno, e assim sendo o valor de absortância solar passa a valor
superior a 0,6. Telhas de alta refletância podem retornar de 90 a 100% do seu valor original (BRETZ e
AKBARI, 1997), que não é o caso de uma telha de fibrocimento. Então, mesmo que cobertura seja lavada,
voltaria a pouco menos de 100% da absortância de uma telha de fibrocimento na cor natural, resultando num
valor superior a 0,6.
As janelas das suítes são de esquadrias em alumínio com vidro incolor 4mm e veneziana de enrolar no
lado externo. Para as paredes foram estimados os valores de transmitância térmica e capacidade térmica de
duas formas: sem considerar as aberturas; considerando as aberturas e fazendo a ponderação da área de vidro
nos cálculos da parede.

Figura 3 –Croqui do sistema construtivo da parede externa.

Figura 4 – Croqui do Sistema construtivo da cobertura. Fonte:
Imagem adaptada Inmetro (2013).

3.3. Procedimento normativo de atendimento aos requisitos e critérios da NBR 15.575 por
simulação computacional
Para a avaliação do procedimento normativo por simulação computacional, adotou-se o software EnergyPlus
com os dados climáticos correspondentes aos dias típicos de verão e inverno de Florianópolis (ABNT,
2013a).
O ambiente hachurado na Figura 2 (suíte) foi considerado como uma zona térmica, e utilizou-se as
características dos componentes e sistemas construtivos levantados in loco das vedações verticais (Figuras 3)
e cobertura (Figura 4) com laje de 9cm. Para as propriedades térmicas adotou-se os valores dos materiais
disponíveis na biblioteca do VisualDOE-3.1 elaborada pelo LabEEE/UFSC (ORDENES et all., 2003).
O critério de desempenho térmico mínimo de verão por simulação (sem fontes internas de calor) é que
a temperatura máxima interna seja sempre inferior ou igual ao valor da temperatura máxima externa no dia
típico de verão, que no caso de Florianópolis é 32,7°C. Para o inverno, o critério de desempenho térmico
mínimo é que a temperatura interna mais baixa seja no mínimo 3°C mais elevada que a temperatura externa
mínima num dia típico de inverno (6°C).
Apesar de já construído o empreendimento, adotou-se os requisitos propostos pela NBR 15.575-1
(ABNT, 2013a) para simulações em fase de projeto de edificações multifamiliares: (a) selecionar para
simulação as unidades habitacionais do último andar; (b) na entrada de dados na simulação considerar
recintos adjacentes com mesma condição térmica do ambiente simulado; (c) seguir a orientação solar da
implantação; (d) simular computacionalmente a unidade habitacional mais crítica termicamente. Como
condição crítica de verão avaliou-se a suíte da unidade habitacional A, que tem janela a oeste e parede
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externa adjacente sem abertura a norte. Com relação à condição crítica de inverno, adotou-se o apartamento
C, que tem suíte com janela a sul e parede adjacente sem abertura a leste. Também seguindo a recomendação
da NBR 15.575 considerou-se as janelas desobstruídas. Como referência, avaliou-se também a suíte do
apartamento B, que tem janela a norte e parede adjacente a leste.
Com relação à absortância solar da cobertura, adotou-se para a telha de Fibrocimento dois valores: 0,7
e 0,5. O primeiro considerando telha de fibrocimento cor natural, mas exposta a intempéries, e o segundo
valor considerando a telha pintada de cor clara, mas escurecida pela sujeira do entorno.

3.4. Procedimento informativo de verificação do desempenho térmico por meio de medição em
apartamentos em uso
Segundo a NBR 15.575-1 (ABNT, 2013a) as medições in loco não servem para classificar o desempenho
térmico da edificação, são apenas um procedimento informativo. O ideal para comparação com a simulação,
seria avaliar um apartamento sem ocupação, controlando as trocas de ar internas. Para a avaliação do
desempenho térmico de edificações por meio de medição, a NBR 15.5757 (2013) recomenda que seja feita
em edificações em escala real, medindo a temperatura de bulbo seco no centro dos recintos a 1,20m do piso.
As recomendações de medições em edificações multifamiliares multipiso é que sejam feitas no último andar.
Recomenda-se que o período de medição para análise corresponda a um dia típico de verão ou de inverno,
precedido com pelo menos um dia com as mesmas características climáticas. Neste artigo será mostrado as
temperaturas internas da simulação do suíte sem ocupação, com o comportamento das temperaturas internas
medidas nas três suítes em seu uso normal, com ocupação e uso de ar condicionado. Desta forma, as
temperaturas internas medidas em condições de uso da edificação servirão de exemplificação, não de
comparação com as temperaturas internas simuladas.
Para a aquisição dos dados de temperatura e umidade relativa do ar, foram utilizados três tipos de data
loggers da Onset Corporation, conforme Tabela 1. Os dados coletados foram transferidos pelo software
próprio do equipamento a um computador pessoal, para posterior tratamento e análise. Para a medição das
temperaturas externas foi utilizado o modelo U23-001, ideal para ambientes externos, e colocado na parte
externa da sacada de um apartamento que não ficava na cobertura. Os outros equipamentos foram dispostos
sobre móveis de madeira, buscando sempre a centralidade dos ambientes e evitando serem colocados
próximos a paredes que tivessem contato com o ambiente exterior.
Tabela 1: Descrição dos sistemas de aquisição utilizados para medição das temperaturas. Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos
manuais dos equipamentos.

Modelo
HOBO® Temp/RH
Data Logger U12-011

Imagem

Faixa de medição
-20°C a 70°C

Acurácia
± 0,35 °C

HOBO® Temp/RH
Data Logger UX100-003

-20°C a 70°C

± 0.21°C

HOBO® Pro v2
U23-001

-40°C a 70°C

± 0.21°C

A aquisição de dados de temperatura e umidade das suítes e ambiente externo, foi feita de quinze em
quinze minutos, durante o período de maio de 2015 a junho de 2016, e posteriormente feita a média horária
numa planilha do Excel. Durante o mês de dezembro e janeiro perdeu-se os dados de medição do ambiente
externo, para este período foram utilizados os dados de temperatura e umidade do Laboratório de Engenharia
de Processos de Conversão e Tecnologia de Energia (LEPTEN) do Departamento de Engenharia Mecânica
da UFSC, que se encontra aproximadamente a 2,5 quilômetros do empreendimento analisado.
Soube-se por entrevista que os moradores do apartamento A usavam o apartamento durante todo dia
durante parte inicial da pesquisa (mas a empregada pediu demissão em janeiro). Os moradores dos
apartamentos B e C permaneciam fora durante os dias da semana, usando o apartamento no período noturno
e fim de semana. Vale salientar que: (a) não se teve controle do uso de equipamentos de condicionamento de
ar durante o período das medições; (b) o tipo de ocupação era diferente para cada apartamento, não seguindo
necessariamente o padrão descrito na entrevista, visto que a ocupação variava conforme o dia de vinda das
faxineiras; (c) neste artigo são demonstrados apenas os dados de temperatura.
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Este item seguiu o que preconiza a NBR 15.575-1 (ABNT, 2013a), avaliando primeiro o atendimento aos
procedimentos normativos e só usando os dados de medição como um procedimento informativo de
desempenho térmico. Para exemplificar as temperaturas de medição com as temperaturas de simulação das
unidades habitacionais, buscou-se o dia com temperaturas mais próximas ao dia típico de verão. O período
de inverno não foi analisado pois não ocorreram dias típicos no ano monitorado.

4.1. Análise do atendimento aos requisitos e critérios da NBR 15.575 para os sistemas de
vedação e cobertura temperatura
O atendimento à NBR 15.575 ocorre através da verificação dos valores de transmitância térmica e de
capacidade térmica das paredes externas (ABNT, 2013b) e da transmitância térmica da cobertura (ABNT,
2013c). A Tabela 2 apresenta os valores máximos de transmitância térmica e mínimos de capacidade térmica
de paredes para edificações na zona bioclimática 3 determinados pela NBR 15.575 (ABNT, 2013b). Também
são apresentados os valores das características térmicas calculados para a parede da Figura 3, segundo a
NBR 15.220 (ABNT, 2005b). A NBR 15.575 não faz consideração sobre áreas envidraçadas, mas na Tabela
2 são apresentados os resultados também de transmitância térmica e capacidade térmica ponderadas da área
da janela na área de vedação vertical externa.
Tabela 2 – Valores de Transmitância Térmica e Capacidade Térmica para paredes. Fonte: adaptado da NBR 15.575
(ABNT, 2015b).

Valores tabelados NBR
15.575
Valor calculado parede
Valor calculado parede e
esquadria ponderada a
área

Transmitância Térmica (U)
α ≤ 0,6
α ≤ 0,6
U ≤ 3,70 W/(m².K) U ≤ 2,5 W/(m².K)
U = 2,13 W/(m².K)

Capacidade Térmica (C)
C ≥ 130 kJ/(m².K)

Atendimento
a norma?

C = 151,67 kJ/(m².K)

U = 2,59 W/(m².K)

C = 133,27 kJ/(m².K)

Sim
Sim para
parede com
α ≤ 0,6

*α é a absortância à radiação solar da superfície externa da parede.
Observa-se na Tabela 2 que a parede externa com as características térmicas calculadas de transmitância
térmica atende ao nível mínimo de aceitação de desempenho térmico até mesmo para paredes com
absortância à radiação solar superior a 0,6. A capacidade térmica calculada também é atendida pelo que
preconiza a NBR 15.575. Com relação à estimativa de transmitância térmica e capacidade térmica
ponderando a área envidraçada, estas atendem a NBR 15.575 se a parede externa tiver absortância à radiação
solar inferior a 0,6, que é o caso do presente empreendimento.
A Tabela 3 apresenta os três níveis de desempenho da cobertura (valores de transmitância térmica em
função da absortância à radiação solar) para zona bioclimática 3, e o valor da transmitância térmica calculado
para a cobertura em análise (Figura 4) segundo a NBR 15.220 (ABNT, 2005b).
Tabela 3 – Valores de Transmitância térmica para cobertura. Fonte: adaptado da NBR 15.575 (ABNT, 2015e).
Transmitância Térmica cobertura (U)
Desempenho
α ≤ 0,6
α > 0,6
Valores tabelados
Mínimo (M)
U ≤ 2,3 W/(m².K)
U ≤ 1,5 W/(m².K)
NBR 15.575
Atendimento à Norma com
Intermediário (I)
U ≤ 1,5 W/(m².K)
U ≤ 1,0 W/(m².K)
α ≤ 0,6?
Superior (S)
U ≤ 1,0 W/(m².K)
U ≤ 0,5 W/(m².K)
Valor calculado
com laje 9cm
U = 2,05 W/(m².K)
Desempenho Mínimo
com laje 12cm
U =1,98 W/(m².K)
Desempenho Mínimo

Analisando a Tabela 3 verifica-se que somente nos blocos em que a telha de fibrocimento pintada com
cor clara (absortância solar inferior a 0,6) é que conseguem atender ao desempenho térmico mínimo da NBR
15.575 (ABNT, 2013c).

4.2. Análise do atendimento aos requisitos e critérios da NBR 15.575 através de simulação
computacional
A Figura 5 apresenta a distribuição das temperaturas da simulação de dia típico de inverno e com uma troca
de ar por hora, das três suítes com dois valores de absortância solar para a cobertura, 70% e 50%.
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Figura 5 – Distribuição da temperatura horária interna, das três
suítes, resultante da simulação para um dia típico de inverno com
renovação de 1 troca de ar por hora e dois valores de absortância
solar da cobertura de 50% e 70%

Analisando a Figura 5, observa-se que para
a simulação de inverno as suítes A e B
apresentaram desempenho térmico superior ao
mínimo preconizado pela NBR 15.575. Mas
segundo as recomendações da NBR 15.575, devese simular computacionalmente a unidade
habitacional mais crítica termicamente, que no
caso do inverno é a suíte C. Esta unidade
habitacional (seja com telha de fibrocimento clara
ou escura) não atende ao desempenho térmico de
inverno por simulação computacional.
Pelo método simplificado a cobertura com
absortância solar de 50% atende ao desempenho
térmico mínimo, pois a orientação solar dos
ambientes não é considerada, já as temperaturas
internas simuladas apresentaram diferença de
comportamento devido ao ganho térmico solar.

A Figuras 6 apresenta o desempenho térmico para as suítes nas diferentes possibilidades apresentadas
na NBR 15.575 (ABNT, 2013a) para o verão.
(A) 1 troca de ar por hora

(B)

(C) 1 troca de ar por hora e sombreamento de 50% da
abertura

5 trocas de ar por hora

(D) 5 trocas de ar por hora e sombreamento de 50% da
abertura

Figura 6 – Distribuição da temperatura horária interna simulada para um dia típico de verão absortância solar da cobertura de 50% e
70%

Com relação a estas simulações, observa-se uma melhora no comportamento térmico com as
alterações apresentadas na NBR 15.575 (Figura 6a), primeiro com o aumento da ventilação com 5 trocas de
ar por hora (Figura 6b), depois com sombreamento das aberturas e 1 troca de ar por hora (Figura 6c), e
finalmente com o uso combinado de sombreamento das aberturas e renovação de 5 trocas de ar por hora
(Figura 6d). Sendo que somente na última situação (Figura 6d), e somente nos casos com coberturas com
absortância de 50% é que os ambientes atendem aos critérios estabelecidos para verão. No caso de verão, os
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resultados de desempenho térmico por simulação aproximam-se do método prescritivo, onde somente nos
casos com cobertura clara é que apresentaram valores de temperatura interna máxima inferiores a
temperatura máxima externa. A alteração de absortância solar da cobertura de 70% para 50% fez com que as
temperaturas internas fossem em torno de 1K inferior com a simulação de renovação do ar de 1 troca por
hora, e em torno de 0,5K quando a renovação de ar passava para 5 trocas por hora.
O comportamento térmico quando as aberturas não têm sombreamento, as suítes dos apartamentos B e
C que tem aberturas a norte e sul respectivamente, tiveram melhor comportamento térmico do que a suíte do
apartamento A que tem abertura a oeste. O fato de sombrear a abertura em 50% resultou em temperaturas
internas com comportamento térmico interno similar. No caso da suíte do apartamento A (curvas em
vermelho) que tem abertura a oeste e parede a norte, quando a abertura tem sombreamento de 50% (Figura
6c e 6d), chegou a apresentar temperaturas internas inferiores às suítes B e C entre o horário de 9h e 15h.

4.3. Exemplificação do desempenho térmico pelo procedimento informativo com o
procedimento normativo por simulação
Ainda que as medições tenham ocorrido em aproximadamente um ano, não foi registrado nenhum dia
típico de inverno conforme a NBR 15.575 (ABNT, 2013a), no qual se caracteriza o dia típico de inverno com
temperatura mínima diária de 6,0°C e amplitude diária de 7,4K. Também houve um período onde o
equipamento que monitorava a temperatura da suíte do apartamento C parou de funcionar. O que se observou
no período de medição é que não ocorreram temperaturas internas inferiores a 18°C, que segundo a carta
bioclimática de Givoni é o limite inferior de conforto térmico. (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2004).
Já nas medições de verão ocorreram vários dias típicos, no qual segundo a norma para Florianópolis a
temperatura máxima diária é de 32,7°C com amplitude diária de 6,6K. Para exemplificar as temperaturas
típicas de verão com o comportamento térmico interno dos ambientes em uso, o recorte foi no período de 21
a 28 de fevereiro onde ocorreram três dias com temperaturas externas máximas superiores a 32°C, e um
quarto dia com temperatura próxima a este valor (Figura 7).

Figura 7 – Distribuição da temperatura horária interna medida e
simulada das três suítes. Dados simulação para um dia típico de
verão com renovação de 5 trocas de ar por hora, sombreamento
das aberturas de 50% e absortância solar da cobertura de 50%

Com relação ao desempenho térmico no
período de verão (Figura 7), o que se observa é uma
queda brusca nas temperaturas internas no período
noturno, possivelmente pelo acionamento do ar
condicionado. Mas durante o dia, as temperaturas
internas medidas apresentam valores em geral,
inferiores as temperaturas resultantes da simulação
com 5 trocas de ar por hora e sombreamento de 50%
das aberturas. A temperatura interna do apartamento
A não acompanhou a oscilação da temperatura
externa entre os dias 23 a 26 de fevereiro,
possivelmente pela ausência dos moradores no
apartamento. Desta forma, os picos de temperatura
interna foram amortizados pelo fato da veneziana
externa ter permanecido fechada e o ambiente interno
não ter tido ganho térmico solar pela abertura.

4.4. Análise geral
Com relação ao método simplificado de desempenho da NBR 15.575, verificou-se o atendimento para as
vedações verticais independentemente da cor que tivessem o acabamento das paredes. Com a ponderação
pela área da janela, os valores de transmitância térmica atendem caso a parede tenha absortância solar
inferior a 0,6. O atendimento da cobertura só ocorre no desempenho térmico mínimo caso a telha tenha
absortância solar inferior a 0,6. Desta forma, considerando que a edificação tem superfícies claras, não seria
necessário fazer a avaliação do desempenho térmico por simulação computacional. Mas quando se faz a
análise ao atendimento da norma através de simulação computacional, o que se observa é o não atendimento
do desempenho térmico mínimo no inverno para a suíte que tem abertura orientada a sul e parede adjacente
sem abertura à leste. Então, a edificação é aprovada pelo método simplificado, mas o ambiente que tem as
características construtivas que atendem a norma, não é aprovado pelo método da simulação. A Figura 7
apresenta esquematicamente os resultados encontrados neste artigo.
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Avaliação do desempenho térmico pelo procedimento
normativo da NBR 15.575
Método
Parede
Atende com desempenho mínimo
simplificado
(α ≤ 0,6 quando considera a janela)
Cobertura Atende com desempenho mínimo
para cobertura α ≤ 0,6
Método
inverno
Não atende
Simulação
verão

Atende com renovação de 5 trocas
de ar por hora e sombreamento das
aberturas de 50%

Exemplificação pelo método informativo
(edificação em uso) para comparação com
método simulação

Comparação no inverno não pode ser feita
por falta de ocorrência de dias típicos de
inverno no período realizado de medição
No verão as temperaturas máximas internas
medidas nas três suítes foram inferiores às
temperaturas máximas simuladas

Figura 7 – Quadro esquemático dos resultados encontrados

Com relação ao desempenho térmico por simulação no dia típico de verão, os ambientes só atenderam
a norma com o atendimento mínimo quando foi adotada a cobertura com absortância de 50%, 5 trocas de ar
por hora e sombreamento das aberturas. O sombreamento em 50% nas aberturas no verão fez com as
temperaturas internas pela simulação computacional fossem praticamente iguais nos três apartamentos,
demonstrando que no caso específico deste empreendimento, se as aberturas tivessem proteção solar, o maior
ganho térmico seria pela cobertura. Nas temperaturas internas pela simulação, observou-se que a diminuição
em 20 pontos percentuais na absortância solar da cobertura conseguiu diminuir mais a temperatura do que o
aumento das trocas de ar interna. Sendo que a renovação das trocas de ar depende do comportamento do
usuário, enquanto a cor da cobertura é uma característica do sistema construtivo. Mas na prática, quando se
observa os dados reais de temperaturas de três apartamentos em uso, as atitudes dos usuários fizeram com
que as temperaturas internas reais tivessem melhor desempenho térmico do que os dados de simulação em
mesmas condições externas. Especificamente com relação à suíte do apartamento A, que tem orientação da
abertura a oeste e parede opaca a norte (ambiente indicado pela NBR 15.575 para avaliação de desempenho
térmico no verão), apresentou temperaturas máximas internas inferiores as temperaturas máximas internas da
simulação, mesmo no período que o ambiente estava ocupado.

5. CONCLUSÕES
Este trabalho comparou os procedimentos de desempenho térmico normativos e informativo da NBR 15.575
para uma edificação multifamiliar na cidade de Florianópolis. As análises foram feitas usando a metodologia
proposta na norma para uma edificação específica localizada em Florianópolis/SC.
O que se verifica pelo método simplificado é que não está claro como deve ser o procedimento de
cálculo de transmitância térmica e capacidade térmica com vedações verticais com aberturas externas. No
ambiente analisado deste artigo, a área da abertura é pequena comparada a área de paredes externas. Desta
forma, a ponderação por área da transmitância térmica e capacidade térmica da janela pouco influenciou nos
valores totais. Mas em um ambiente com uma parede com pouca área de contato com o exterior, a área de
janela pode ser preponderante na área dos fechamentos verticais externos, alterando em muito os valores de
transmitância e capacidade térmica. Outra observação a ser feita é com relação à orientação solar dos
fechamentos verticais e de cobertura que não é considerada no método simplificado. O que se observou pelo
método da simulação, a orientação solar do apartamento pode inviabilizar o atendimento ao desempenho
térmico na avaliação pela NBR 15.575.
Nas simulações feitas por Sorgato et all. (2013), foram verificadas diferenças de temperaturas internas,
em função de se avaliar uma data do dia típico de verão não próxima do solstício de verão. Na NBR 15.575
não existe restrição quanto a data dos dias típicos de verão e inverno. A crítica que se faz é que o dia típico é
caracterizado somente pelos valores de temperatura do ar medidos externamente no local, sem considerar um
período do ano, visto que a irradiação solar tem grande variação de incidência em locais com baixa latitude.
Para o ambiente específico deste artigo, verificou-se que as temperaturas internas num dia típico de
verão da suíte com abertura a oeste, quando simulado com sombreamento de 50%, chegam a se igualar ao
comportamento térmico com aberturas com orientação solar a norte e sul. As medições de temperaturas
feitas in loco, exemplificaram que os ambientes com abertura oeste, quando não tinha o ganho térmico solar
pela abertura no verão, apresentou temperaturas máximas internas inferiores a externa.
Com isto, sugere-se para uma próxima revisão da NBR 15.575, indicar no método simplificado: (a)
estudo de proteções solares às janelas que sejam adequados ao local; (b) como proceder com a abertura no
caso de cálculo da transmitância e capacidades térmica; (c) a necessidade de ganho térmico solar para
ambientes de grande permanência (dormitórios e salas), nas zonas bioclimáticas onde se faz necessário. No
1152

9

método computacional e medições, sugere-se a definição de data de dia típico para simulação e período
aceitável de tempo para medições que estejam em torno do dia típico.
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RESUMO
O potencial de aplicação da ventilação natural em edificações depende das características de vento no local e
da forma como os fluxos incidem sobre as suas superfícies. A pressão sobre as aberturas constitui um dos
parâmetros fundamentais ao processo de ventilação natural. Contudo, a obtenção de dados de Coeficientes de
pressão (Cp) adequados a cada caso específico é tarefa complexa e quase sempre inacessível a projetistas de
edifícios. O dinamismo e a variabilidade da morfologia urbana reduzem a aplicabilidade das informações
disponíveis em bibliotecas padrão de programas, modelos analíticos, entre outros, o que pode levar a erros
significativos. É proposto método para analisar o comportamento do fluxo de ar desde a escala da cidade até
seus reflexos na ventilação de ambientes internos. Utiliza-se um modelo de dinâmica dos fluidos
computadorizada (CFD) para analisar o vento em quatro diferentes cenários representativos da densidade
urbana. Um apartamento padrão foi elaborado para testar a influência da forma urbana em cada caso. A
metodologia é aplicável às condições em que o vento domina o processo, desprezando-se o efeito chaminé e
em edificações de porosidade reduzida. É possível ajustar quaisquer direções de vento e os principais
parâmetros das simulações são descritos. Verificou-se a redução nos valores da diferença de Cp e menores
taxas de renovação do ar de acordo com o nível de adensamento e verticalização em cada cenário. Contudo, a
segunda predominância de vento associada à presença de obstáculos do entorno determinou valores mais
próximos dos demais cenários, reforçando a premissa de que cada configuração espacial gera condições
específicas de circulação do ar. A metodologia empreendida representa alternativa viável e, almeja-se, mais
prática e acessível a projetistas para avaliar os impactos da forma urbana sobre o potencial de ventilação
natural de edifícios.
Palavras-chave: ventilação natural, coeficiente de pressão, simulação computacional.

ABSTRACT
The potential for applying natural ventilation in buildings depends upon wind site characteristics and the way
the flows hit its surfaces. Pressure over openings constitutes one of the main parameters for natural
ventilation process. However, obtaining Pressure Coefficient (Cp) data suitable for each specific case is a
complex task almost inaccessible to building designers. Dynamism and variability of the urban morphology
reduce the applicability of available default data within softwares, analytical models and other sources,
which might lead to significant errors. A method is proposed to analyse the airflow course since the city’s
scale and its reflects on indoor ventilation. A computational fluid dynamic (CFD) is applied to analyse the
wind in four different urban density representative scenarios. A standard dwelling was elaborated to test the
influence of urban form in each case. The methodology is applicable in conditions such as the wind is
dominating natural ventilation process, despising stack effect and in low porosity buildings. It is possible do
adjust any wind direction and the main parameters in the simulations are described. It was verified the
reduction on Cp difference values and lower airflow rates according to urban density level and verticalization
of each scenario. However, the secondary wind direction associated to surrounding obstacles determined
values close to those verified on other scenarios, reinforcing the premise that each special configuration leads
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to specific conditions of air circulation. The methodology undertaken represents a viable and accessible
alternative to designers to evaluate the impacts of urban form on natural ventilation of buildings.
Keywords: natural ventilation, pressure coefficient, computational simulation.

1. INTRODUÇÃO
Entre os elementos que compõem o clima, o vento é o parâmetro mais facilmente alterado em sua
interação com a cidade. A complexidade da morfologia verificada em grande parte dos atuais centros
urbanos torna imprevisível o comportamento do vento. A maior ou menor permeabilidade ao vento no tecido
da cidade é ditada pela densidade construída, a altura e a largura dos edifícios, a orientação das ruas e o
espaçamento entre as edificações, o tamanho e a distribuição das áreas livres, entre outros (GIVONI, 1994;
1998).
De maneira geral, ao adentrar a cidade, o vento sofre desvios, modificando seu perfil vertical de
velocidades em função do atrito com as superfícies que formam a paisagem urbana, elevando a chamada
camada limite atmosférica e, paralelamente, reduzindo a velocidade do ar próximo ao chão. Os obstáculos no
entorno de edifícios invariavelmente elevam a turbulência, podendo diminuir a intensidade com que os
fluxos incidem sobre as fachadas, agravando as condições ambientais internas porque se reduzem a
possibilidade de arrefecimento da envoltória, a retirada do calor acumulado no interior dos edifícios e o
resfriamento dos ocupantes (OKE, 1987). O nível de rugosidade do meio, a criação de zonas de redução da
velocidade do ar ou mesmo a formação de corredores de aceleração das correntes influenciam diretamente o
campo de pressões nas fachadas. A esse processo associa-se a variabilidade formal que os objetos
arquitetônicos podem assumir na prática projetual. Combinados, tais aspectos tornam inadequada grande
parte das referências contendo dados de coeficientes de pressão (Cp), parâmetro determinante para o
processo de ventilação natural, impedindo o uso de bibliotecas padrão, modelos simplificados, paramétricos
ou matemáticos e recursos gráficos como forma de obter informações adequadas.
As principais normas disponíveis (ASHRAE, 1985; BS 5925, 1991; CIBSE, 1997), apesar de
reconhecerem a significativa influência das estruturas urbanas sobre o comportamento do ar no interior das
edificações, não contém informação suficiente. Santamouris (2006) adverte que, apesar do desenvolvimento
das análises da ventilação natural em edifícios nos últimos cinquenta anos, mais especificamente em relação
à medição da vazão e o campo de velocidades do ar, inexistem métodos capazes de abranger as
possibilidades que se colocam diante da diversidade de condições. Allard (1998) resume que a compreensão
dos fenômenos envolvidos e o conhecimento das características específicas do escoamento de ar num
determinado espaço, assim como prever as taxas de vazão de ar em edifícios, tornam-se necessários por
razões de conforto e face à questão do consumo energético.
Em regiões de clima quente e úmido, onde a maior necessidade é por resfriamento, a compreensão do
comportamento dos fluxos de ar é aspecto fundamental, uma vez que a ventilação natural constitui a mais
simples e econômica estratégia para obtenção de conforto térmico quando a temperatura interna é elevada
(GIVONI, 1994). Em tais localidades, a variação da temperatura do ar é pouco expressiva ao longo do dia,
agravada pelos elevados níveis de umidade relativa, o que dificulta o potencial de resfriamento evaporativo
promovido pela evaporação do suor sobre a pele. Torna-se, portanto, crucial o controle da radiação solar e o
incremento da ventilação no espaço urbano e no interior das edificações. Os edifícios devem evitar ganhos de
calor do meio externo, dissipando aqueles produzidos em seu interior através do movimento do ar, principal
responsável pelo reestabelecimento da condição de conforto térmico (KOENIGSBERGER et al, 1974;
FANGER, 1987, AYNSLEY, 1999; FROTA; SCHIFFER, 2003).
Por outro lado, uma séria limitação ao potencial da ventilação natural deve-se à redução da velocidade
do ar em função da presença de obstáculos no entorno. A despeito dos benefícios da condição urbana mais
concentrada alardeada pelas atuais correntes do urbanismo, categóricas em defender maiores níveis de
densidade construída através da verticalização, tal característica pode se converter em dificuldade para
ventilar as fachadas, comprometendo o potencial de resfriamento proporcionado pelo movimento do ar.
Assim, ao considerar o adensamento como uma das formas mais eficientes para reduzir os impactos
ambientais provocados pela condição urbana, e sendo o edifício multifamiliar um produto cada vez mais
incorporado à paisagem das cidades brasileiras contemporâneas, tornam-se necessários meios mais simples
para avaliar a influência de cada forma urbana específica sobre a possibilidade de manutenção das condições
de ventilação natural em edificações. Muito embora o tema da ventilação natural urbana tenha sido abordado
em diversas pesquisas, a interferência da forma urbana no potencial de ventilação para o conforto térmico no
interior de edifícios permanece pouco explorada (CHEUNG; LIU, 2011).
1155

2

A escolha por edificações residenciais deve-se ao fato de que nestas é maior o potencial para aplicação
de meios naturais para garantir o conforto térmico. Os ganhos de calor devido à ocupação, iluminação e
outros sistemas são menores se comparados a outros edifícios (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014).
Ainda, a adaptação ao campo térmico envolvente também são maiores no ambiente residencial, sobretudo
em clima quente e úmido, onde a preferência é pelo maior movimento do ar.

2. OBJETIVO
Apresenta-se, neste artigo, método para avaliar de maneira mais acessível os impactos sobre a ventilação
natural provocados por diferentes arranjos urbanos e seus reflexos nos fluxos de ar em ambientes internos.

3. MÉTODO
O método, baseado em simulações computacionais em escalas diferentes, sequenciais e
complementares, pretende-se mais completo e preciso ao integrar a análise da ventilação natural em
ambientes internos ao que ocorre no meio urbano externo. Desta forma, permite avaliar impactos da forma
urbana sobre o vento desde a dimensão urbana até seus reflexos no fluxo de ar em edifícios.
A metodologia desenvolve-se em etapas sequenciais e complementares, sendo considerada
desassociada porque os dados são incorporados em dois momentos distintos. Busca-se integrar duas escalas
de análise diferentes em relação ao processo de ventilação natural, evitando, assim, limitações
recorrentemente verificadas em outras pesquisas que, na maioria dos casos, não associam as condições de
vento no entorno à ventilação natural interna.
Na presente pesquisa, no entanto, simulam-se as condições de vento em duas direções principais (leste
e sudeste) para um contexto urbano específico. Estas simulações fornecerão dados de pressão devido ao
vento em pontos de interesse na fachada, notadamente três aberturas a barlavento (janelas da sala, quarto dos
filhos e suíte do casal) e três aberturas a sotavento (janelas do banheiro do casal e duas janelas na área de
serviço) nos pavimentos primeiro, décimo primeiro e vigésimo terceiro. No estágio seguinte, são simulados
os fluxos nos ambientes internos com base no comportamento da pressão sobre tais aberturas, gerando dados
de vazão de ar e o campo de velocidades nos ambientes internos avaliados, como resume a figura 1.

Figura 1 – Esquema da metodologia empregada e resultados obtidos em cada etapa

A abordagem utiliza a reconhecida qualidade dos códigos de dinâmica dos fluidos computadorizada
(em inglês, CFD). A técnica permite realizar um maior número de análises comparado a outros métodos,
como ensaios em túnel de vento. Facilmente, pode-se variar-se a geometria e as condições de contorno sem
grandes investimentos e em menor tempo.
Aplicação do método aqui empreendido é possível se ação do vento dominar o processo de ventilação
natural, desprezando-se o efeito chaminé. Ademais, a separação das simulações de fluxos internos das
análises de ventilação urbana somente é precisa se a área total de aberturas for inferior a 20% da área de
fachada. Tal consideração decorre do fato de que edificações com maiores porosidades tendem a reduzir as
pressões nas fachadas, induzindo a erros no cálculo da vazão de ar.
Para testar a metodologia, quatro trechos urbanos espalhados pela cidade de Fortaleza, com diferentes
níveis de adensamento construtivo cada, foram selecionados devido à sua representatividade, como em
Martins; Bonhomme; Adolphe (2013). O cenário 1 apresenta verticalização pouco expressiva, contrastando
com a presença quase uniforme de edifícios altos no cenário 2. O cenário 3 representa uma transição entre o
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adensamento através da verticalização, enquanto que o cenário 4 possui elevada taxa de ocupação do solo,
formado por edificações baixas.
Um edifício modelo, representativo da produção imobiliária local, foi elaborado. Este, com vinte e
quatro pavimentos, foi implantado ao centro de cada cenário estudado, em conjunto com outros três edifícios
para compor a ocupação da quadra central, simulando o máximo aproveitamento permitido pela legislação.
Adotaram-se os valores de pressão nas aberturas dos apartamentos no primeiro, décimo primeiro e vigésimo
terceiro pavimentos como condição inicial às simulações na escala arquitetônica.
Na modelagem dos cenários urbanos adotou-se um conjunto de doze quadras, com seis quadras à
frente de um trecho livre, onde se implantaram os quatro edifícios modelo. Escolheu-se, para a análise, o
edifício à frente, voltado para o quadrante leste/sudeste, como destacado na figura 2. Tal configuração é
recomendada devido à necessidade em analisar os efeitos aerodinâmicos a barlavento. Contudo, o arranjo
urbano deve ser ajustado a cada situação em função dos efeitos a avaliar.
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7

Cenário 2

2

4

Cenário 3

1

Cenário 4

Figura 2 – Esquema de modelagem e os quatro diferentes cenários representativos do adensamento urbano utilizados

3.1. Desenvolvimento das simulações computacionais
As simulações CFD foram realizadas pelo programa ANSYS CFX 13.0 e foram consideradas em
condição estacionária, isotérmica, incompressível e turbulenta. A pressão adotada como referência é de 1 atm
e a temperatura de 25 °C. Empregou-se o modelo de turbulência K-epsilon padrão. O fechamento de toda a
série de simulações situou-se dentro do nível de resíduos considerado adequado (10-4 ou inferior).
As malhas, compostas por elementos tetraédricos e prismáticos em formação desestruturada para
melhor se adaptar às formas urbanas, passaram por testes de independência, sendo avaliada sua qualidade
ortogonal e assimetria dentro de valores recomendados (CFX, 2003).
Nas análises do comportamento do vento utilizou-se um domínio fluido em formato octogonal (figura
3). A opção permitiu simular as duas principais direções dos fluxos indicadas pelo diagnóstico climático
(leste e sudeste). O formato evita o efeito de blocagem e facilita a alteração da direção dos ventos a partir da
indicação do ângulo. As fronteiras do domínio foram consideradas aberturas (0 Pa).
Recomenda-se a inserção de uma equação para representar a alteração da camada limite imposta pela
rugosidade do meio. A metodologia utilizou a equação do BRE (1978) apud Bittencourt & Cândido (2005)
para descrever o perfil vertical de vento.
V = (V0.k.za)

Equação 1

Onde:
V é a velocidade do ar (m/s);
V0 é a velocidade medida na estação (m/s);
K e a são coeficientes de rugosidade para meio urbano, com valores de 0,35 e 0,25, respectivamente;
Z é a altura da abertura de interesse em relação ao solo (m)
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Figura 3 – Domínio para simulação da ventilação urbana e perfil de vento

As avaliações da ventilação natural no apartamento modelo tomam este como domínio, como mostra a
figura 4. As janelas constituem entradas e saídas do ar, sendo o valor de pressão adotado como o necessário
para forçar os percursos das correntes.

Janelas área de serviço
Janela banheiro casal

Janela sala
Janela quarto filhos

Janela Suíte casal

Figura 4 – Domínio para as análises de ventilação natural no apartamento

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Os resultados das simulações de ventilação natural nos quatro cenários urbanos podem ser avaliados com
base em aspectos qualitativos e quantitativos. Do ponto de vista qualitativo, as análises foram realizadas
através de planos horizontais a 4,5 m, 34,5 m e 67,5 m do piso, que correspondem ao centro das aberturas
nos pavimentos selecionados e permitem compreender os efeitos aerodinâmicos específicos que determinam
o campo de pressão incidente, como exemplificam as figuras 5 e 6.

Figura 6 – Contornos de velocidade a 67,5 m de altura

Figura 5 – Contornos de velocidade a 4,5 m do piso
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Adicionalmente, linhas de corrente e contornos de pressão sobre as superfícies complementam as
análises, como indicam as figuras 7 e 8.

Figura 8 – Linhas de corrente sobre o cenário 4

Figura 7 – Linhas de corrente sobre o cenário 3

Mais especificamente, no entanto, um dos parâmetros de maior influência no potencial de ventilação
natural é a diferença de Cp entre as aberturas a barlavento e a sotavento (∆Cp), realizada como a média
ponderada pela área entre as aberturas a barlavento (suíte do casal, dormitório filhos e sala) e a sotavento
(banheiro casal, duas janelas da área de serviço). A variável ∆Cp é facilmente alterada pela forma urbana e
uma das principais vantagens da metodologia é a possibilidade de obtê-lo de forma mais acessível como um
dos resultados da etapa inicial (ventilação urbana) e condição de contorno na fase seguinte, como destacado
na figura 9.

Figura 9 – Contornos de Cp sobre o cenário 1 e detalhe dos pontos de interesse na fachada

Em relação à morfologia urbana, no cenário 3 os valores de ∆Cp foram os mais altos em quase todos
os pavimentos. No cenário 4, as diferenças foram próximas àquelas verificadas no cenário 1, mesmo que este
último apresente características morfológicas diferentes. No cenário 2 verificam-se as menores diferenças de
Cp, como era esperado em virtude do elevado nível de obstrução ao vento. Este arranjo urbano apresentou
valores de ∆Cp mais baixos entre as fachadas, o que reduz o potencial da ventilação natural quando o vento
incide nessa direção (figura 10).
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Figura 10 – ∆Cp entre as fachadas com vento leste

Com o vento de sudeste, os valores de ∆Cp foram mais elevados, sobretudo nos pavimentos mais
altos, como esperado. Novamente, a influência da maior verticalização do cenário 2 é significativa, indicada
pelos valores mais baixos, como resume a figura 11. Mais especificamente, no entanto, no caso do
pavimento mais baixo, a diferença calculada neste cenário foi superior ao cenário 1. O fato é isolado e devese à presença de um conjunto verticalizado que, no cenário inicial, se coloca à frente do edifício modelo
quando a incidência de vento é sudeste, gerando uma zona de estagnação do ar cujos efeitos se estendem até
próximo da fachada principal.

Figura 11 – ∆Cp entre as fachadas com vento sudeste

Verificou-se, ainda, o campo de velocidades do ar em qualquer ponto no interior do apartamento e a
visualização do comportamento das correntes, como apresentado pelas figuras 12 e 13.

Figura 12 – Visualização dos contornos de
velocidades no interior do apartamento modelo

Figura 13 – Visualização das linhas de corrente no
interior do apartamento modelo

Do ponto de vista quantitativo, um dos principais produtos almejados pela metodologia consistia na
obtenção da vazão de ar que atravessa o apartamento. O programa permite o seu cálculo a partir do campo de
pressões incidentes, que variou de acordo com a posição da abertura no edifício e que foi obtido na etapa
análise do vento na escala urbana.
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Como descreve a figura 14, no cenário 1, o pavimento mais alto atinge as maiores taxas de renovação
do ar, com 6,35 m³/s. Este valor é cerca de 520% superior ao verificado no cenário 2, como esperado, porém
bastante próximo dos valores alcançados pelos cenários 3 e cenário 4. Mais uma vez, reforça-se o papel da
morfologia urbana na geração de condições especificas de circulação do ar, impedindo determinação
imediata de quais formas impedirão o aproveitamento da ventilação natural.

Figura 14 – Vazão de ar por pavimento em cada cenário com vento leste

De maneira geral, com o vento sudeste, os valores se elevam e, mesmo no obstruído cenário 2, as
vazões de ar atingem valores mais elevados comparados ao vento leste. O cenário 4 apresenta as melhores
condições de ventilação natural em quase todos os níveis. Comparado ao último cenário simulado, o primeiro
pavimento do cenário 1 tem a mais baixa quantidade de renovações de ar, valor 78% menor. Ainda, o cenário
3, bem mais verticalizado que o 1 e o 4, obtém valores próximos a estes (figura 15).

Figura 15 – Vazão de ar por pavimento em cada cenário com vento sudeste

Em síntese, apresentam-se as fracas correlações entre a altura média dos edifícios (AM) e o ∆Cp e
entre a Taxa de Ocupação do solo (TO) e o ∆Cp, reunidas na figura 16. Os valores baixos de R² nos dois
casos corroboram tal premissa. Em resumo, a altura média das edificações em cada cenário, mais elevada no
cenário 2 e mais baixa no cenário 4 não representou influência significativa para corresponder a uma redução
da diferença de Cp no caso do segundo cenário ou mais eleva no caso do quarto conjunto urbano. O mesmo
ocorre com a taxa de ocupação, que, a princípio, valores mais elevados poderiam significar valores de
diferença de Cp mais baixos, o que não foi verificado.

Figura 16 – Correlações entre Altura média e ∆Cp /Taxa de ocupação e ∆Cp
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5. CONCLUSÕES
Através do conjunto de simulações CFD da ventilação natural urbana reforçou-se a premissa de que cada
configuração espacial gera condições específicas de circulação do ar. Os efeitos aerodinâmicos e a
turbulência inerentes ao comportamento do vento em contato com os obstáculos que compõem o meio
urbano impedem a determinação imediata, e num nível de precisão adequado, quais formas serão
prejudicadas ou mesmo beneficiadas em relação à ventilação natural.
A determinação dos valores de Cp e o cálculo da vazão de ar que não considere as condições
morfológicas do entorno torna-se impreciso e, consequentemente, a predição da performance
termoenergética de edifícios pode assumir erros significativos, levando a avaliações equivocadas ou mesmo
irreais. É justamente nesse sentido que a metodologia aqui empreendida se coloca: diante da inexistência de
métodos e normas capazes de abranger as possibilidades que se colocam com a diversidade de formas
espaciais urbanas, tencionou-se reduzir a imprecisão das análises de ventilação natural em ambientes
adensados.
O método aqui proposto pretendeu avançar no desafio que consiste em elaborar meios mais acessíveis
ao projetista para avaliar de forma mais rápida, porém não menos precisa, o que é positivo tanto do ponto de
vista do desenho de cidade como para a melhoria da ambiência térmica nos edifícios. Contudo, é sabido, não
existe uma proposta de planejamento universal e cada caso deve ser examinado individualmente.
A medida representa, portanto, alternativa viável e, almeja-se, mais prática e acessível a projetistas
para avaliar mais precisamente os impactos da forma urbana sobre o potencial de ventilação natural de
edifícios, como em Carrilho da Graça et al (2002); Hirano et al (2006); Carrilho da Graça et al (2012); Liu et
al (2014). Ao separar as escalas de análise, reduz-se o esforço computacional e, consequentemente, o tempo
de processamento.
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RESUMO

O cimento magnesiano apresenta grande relevância como produto alternativo ao cimento Portland e pode ser
usado em várias aplicações, dentre elas, a produção de elementos construtivos para a construção a seco, tais
como as placas, chapas e painéis. O presente estudo teve como premissa básica a análise térmica dessas
placas comparativamente àquelas tradicionalmente usadas no Brasil, à base de cimento Portland, e
comumente empregadas na construção a seco. Para a realização deste estudo, foi construído um protótipo de
Light Steel Frame (LSF) onde foram fixadas as placas de óxido de magnésio e de cimento Portland. A
análise térmica foi realizada por meio da avaliação da temperatura superficial das placas e fotografias
térmicas de infravermelho. Realizou-se a caracterização física de ambas as placas e, complementarmente,
análises de calorimetria exploratória diferencial. Foi possível verificar que as placas de óxido de magnésio
têm maior índice de vazios e menor massa específica, portanto menos densas que as placas de cimento
Portland, propriedades que influenciaram positivamente em suas propriedades térmicas. Os resultados
mostraram que as placas de óxido de magnésio podem contribuir para um melhor desempenho térmico do
sistema de uma edificação em LSF. Neste sentido, as placas de MgO são apresentadas neste trabalho como
alternativas às tradicionais placas de fibrocimento, evidenciando a importância de estudos sobre uma
tecnologia amplamente utilizada em países como a China e os EUA, mas ainda incipiente no Brasil.

Palavras-chave: Placa de fibrocimento, cimento magnesiano, desempenho térmico, construção a seco.

ABSTRACT

The magnesium cement has great relevance as an alternative product to Portland cement and can be used in
several applications, among them the production of construction elements for dry construction, such as
plates, sheets and panels. Therefore, the present study had as basic premise make a thermal analysis of these
boards compared to those traditionally used in Brazil, based on Portland cement, and commonly used in dry
construction. For this study, a prototype of Light Steel Frame (LSF) was constructed where the plates of
magnesium oxide and Portland cement were fixed. The thermal analysis was carried out by means of
evaluation of the surface temperature of the boards and thermal infrared photographs. The physical
characterization of both plates was carried out and, in addition, differential scanning calorimetry analyzes. It
was possible to verify that the magnesium oxide boards have higher voids index and lower specific mass,
therefore less dense than the Portland cement boards, properties that had a positive influence on their thermal
properties. The results showed that the magnesium oxide boards can contribute to a better thermal
performance of the system in LSF. In this sense, the MgO boards are presented in this work as alternatives to
traditional fiber cement boards, evidencing the importance of studies on a technology widely used in
countries such as China and the USA, but still incipient in Brazil.
Keywords: Fibercement board, magnesium cement, thermal performance, dry construction.
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1. INTRODUÇÃO
Os aglomerantes são empregados na construção civil para fixar ou aglomerar materiais entre si. Dentre
eles, o mais empregado é o Cimento Portland, que emite grande quantidade de gás carbônico durante seu
processo de produção. Estima-se que a cada quilo de clínquer produzido, base do cimento Portland, um quilo
de gás carbônico é liberado à atmosfera.
Mediante à crescente preocupação ambiental, em especial, a respeito da emissão de gases que
colaboram com o efeito estufa, alternativas têm sido estudadas na substituição total ou parcial do Cimento
Portland pela indústria da construção civil. Como exemplo, cimentos alternativos à base de magnésio,
buscando manter as propriedades de resistência mecânica, porém diminuindo consideravelmente a emissão
de CO2 na fabricação do aglomerante.
O cimento magnesiano apresenta grande relevância ao se mostrar um produto alternativo ao cimento
Portland e que pode ser utilizado para várias finalidades, dentre elas a produção de elementos construtivos
para a construção a seco, como placas, chapas e painéis. Porém, no Brasil o uso desse cimento alternativo
ainda se restringe principalmente para a produção de refratários. A cidade de Brumado (BA) possui a maior
parte dos depósitos de matéria-prima para a produção de óxido de magnésio (GOMES e CAMARINI, 2014).
No mundo, a primeira aplicação em grande escala de cimento magnesiano ocorreu há mais de 10 anos
em Pequim, China, devido aos Jogos Olímpicos, onde as placas de MgO foram amplamente utilizadas como
um material para construção verde e desenvolvimento comunitário sustentável (BEIJING REPORT, 2009).
O cimento magnesiano também é conhecido como “cimento Sorel” devido à descoberta feita por Sorel
no ano de 1867. Este cimento foi produzido primeiramente por uma reação entre óxido de magnésio e cloreto
de magnésio resultando no cimento oxi-cloreto de magnésio (MOC) (EL-MAHLLAWY et al., 2012). Outros
dois cimentos obtidos a partir do óxido de magnésio (MgO) são cimento oxi-sulfato de magnésio (MOS) e
cimento de fosfato de magnésio (MAP). Neste estudo, foram aplicadas placas de cimento oxi-cloreto de
magnésio (MOC) produzidas na China.
Sabe-se que os produtos à base de MgO têm propriedades refratárias quando expostos a temperaturas
elevadas. Placas planas de óxido de magnésio têm baixa densidade e boa estabilidade dimensional. Em
contrapartida, os painéis de fibrocimento Portland absorvem o calor excessivo e são mais densos. Porém,
devido a propriedades como resistência, ductilidade, capacidade de flexão e resistência à fissura, o
fibrocimento Portland têm sido frequentemente empregado como placas e painéis para edificações feitas em
sistema de Light Steel Framing.
O principal ponto negativo é que o fibrocimento sofre alterações dimensionais quando é exposto à
umidade e as fissuras são frequentemente observadas em juntas de Light Steel Framing no Brasil. Além
disso, a condutividade térmica do fibrocimento Portland é maior do que as placas de MgO, além de que
normalmente apresentam pior comportamento higrotérmico. Estas propriedades influenciam diretamente a
qualidade do ambiente construído, bem como na durabilidade destes materiais quando expostos ao tempo.
Salienta-se que as placas, chapas e painéis estão sendo cada vez mais usadas na construção modular
devido a diversos benefícios como agilidade e facilidade de execução, racionalidade e diminuição na
produção de resíduos, além de possibilitarem maior liberdade construtiva.
A construção de edificações em LSF representa um processo pelo qual compõe-se um esqueleto
estrutural em aço formado por diversos elementos individuais ligados entre si, passando estes a funcionar em
conjunto para resistir às cargas que solicitam a edificação (FREITAS e CASTRO, 2006). O LSF como
sistema construtivo consiste na utilização, exclusivamente, de materiais secos como, por exemplo, os perfis
de aço formados a frio, as placas de vedação e as lãs de rocha ou de vidro para isolamento térmico
(BURSTRAND, 1998).
Produzido no parque siderúrgico brasileiro e integrado com outros componentes industrializados, o
aço empregado no sistema LSF substitui com vantagens técnicas, econômicas e ambientais, materiais como
tijolos, madeiras, vigas e pilares de concreto; proporcionando um salto qualitativo no processo produtivo e
posicionando a indústria nacional de construção civil de uma forma mais competitiva frente a um mercado
globalizado (HERNANDES, 2009).
Sabe-se da importância da arquitetura e do material utilizado para a realização de análises térmicas,
pois as condições ambientais dependem do comportamento dos edifícios. As temperaturas superficiais
externas dos edifícios são influenciadas principalmente pela radiação solar e pela temperatura do ar exterior,
que variam ao longo do dia. Sob efeito dessa variação, o fluxo térmico que atravessa uma parede externa de
uma edificação irá variar, periodicamente, em intensidade e em sentido (RORIZ, 2008).
Ainda segundo Roriz, 2008, a relação entre as amplitudes térmicas superficiais da face interna e
externa é chamada amortecimento, além disso, se a temperatura externa é máxima em um determinado
período, a interna só atingirá seu valor máximo algum tempo depois. Esse atraso na transmissão da onda de
1164

2

calor é denominado atraso térmico. O atraso e o amortecimento de uma onda térmica em regime periódico
são devidos à chamada Inércia Térmica do elemento considerado, sendo o calor específico do material um
importante componente. Com isso, a inércia térmica está diretamente ligada à capacidade do edifício de
reduzir o calor transferido em suas maiores temperaturas e liberá-lo posteriormente.
A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma técnica na qual mede-se a diferença de energia
fornecida à substância e a um material de referência, em função da temperatura enquanto a substância e o
material referência são submetidos a uma programação controlada de temperatura. De acordo com o método
de medição utilizado, há duas modalidades: calorimetria exploratória diferencial com compensação de
potência e calorimetria exploratória diferencial com fluxo de calor. Através dessas técnicas, podem-se
acompanhar os efeitos de calor associados com alterações físicas ou químicas da amostra, tais como
transições de fase (fusão ebulição, sublimação, congelamento, inversões de estruturas cristalinas) ou reações
de desidratação, de dissociação, de decomposição, de óxido-redução, entre outras, capazes de causar
variações de calor (IONASHIRO, 2004).
Com isso, o objetivo deste estudo consistiu em apresentar uma alternativa às placas comuns de
fibrocimento utilizadas no Brasil, analisando o desempenho térmico de painéis alternativos feitos de MgO
comparativamente às chapas planas de fibrocimento Portland, para uso em Light Steel Frame.

2. OBJETIVO
A presente pesquisa teve como objetivo a análise do desempenho térmico de painéis de LSF
produzidos com perfis de aço conformados a frio, com fechamentos por meio de placas à base de óxido de
magnésio de procedência chinesa e tecnologia baseada nos cimentos tipo Sorel oxi-cloretos, em comparação
com as tradicionais placas de fibrocimento à base de cimento Portland produzidas no Brasil.

3. MÉTODO
Para realização deste estudo, a presente pesquisa foi dividida em duas etapas:
1. Caracterização física das placas planas;
2. Análise das temperaturas superficiais das placas por meio de fotografia térmica de infravermelho.

3.1. Materiais utilizados
Para o desenvolvimento desse estudo foram adotadas placas planas com dimensões de 1,20m x 2,40m
e espessura de 8 mm, produzidas com a tecnologia oxi-cloreto. Este elemento construtivo tem sido
comumente empregado na Ásia, sendo também observado seu emprego nos EUA e Chile.
Comparativamente, foram adotadas placas planas de fibrocimento nacionais com as mesmas
dimensões e espessura, produzidas com cimento Portland, amplamente empregadas pela construção civil no
Brasil, especialmente em fechamentos externos de construções em Light Steel Frame.
Para contraventamento dos painéis foram adotadas placas OSB - Oriented strand board – com
dimensões de 1,20m x 2,40m e espessura de 11 mm.

3.2. Construção de protótipo em Light Steel Frame
Foram utilizados dois módulos de um protótipo experimental de Light Steel Frame (Figura 1 e Figura
2), construído junto ao Laboratório de Materiais de Construção da FEC, na Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP, na cidade de Campinas – SP, com dimensões em planta de 2,5m x 2,5m e pé-direito
de 3,0m, empregando-se perfis de aço conformados a frio (montantes e guias) com espessura 0,95mm e
espaçamentos entre montantes de 0,40m. O contraventamento da estrutura foi realizado por meio de placas
OSB (Oriented strand board) respeitando-se as dimensões e modulações apresentadas anteriormente, de
forma a minimizar perdas e possibilitar o correto travamento da estrutura. Os parafusos de fixação das placas
foram do tipo cabeça lentilha, ponta-broca, galvanizados, com dimensões de 4,2mm x 19mm. Especialmente
na fixação das placas cimentícias (Sorel e Portland) foram utilizados parafusos com aletas com mesmas
especificações dos anteriores. Também, foi empregada lã de vidro com densidade de 43kg/m³ como
isolamento interno dos painéis.
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Figura 1 – Estrutura em Light Steel Frame.

Figura 2 – Placas de fibrocimento fixadas na estrutura em LSF.

Na Figura 3 é possível observar os detalhes construtivos do sistema Light Steel Frame, bem como
fixação das placas de fibrocimento de cimento Portland (corte A) e cimento magnesiano (corte B),
juntamente com os painéis de OSB para contraventamento e a lã de vidro para isolamento.

Figura 3 – Detalhes construtivos: (a) Painel construído com placa de fibrocimento Portland e
(b) Painel construído com placa à base de óxido de magnésio.

3.3. Caracterização das placas planas cimentícias à base de cimento Portland e óxido de
magnésio
A caracterização das placas cimentícias (Sorel e Portland) foi realizada por meio de ensaios realizados
com base na ISO/DIS 8336 - Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods, comumente
adotada para verificação das propriedades físicas destes elementos, a saber, absorção, índice de vazios e
porosidade. Salienta-se que, tanto as placas nacionais em fibrocimento quanto às placas à base de cimento
magnesiano importadas, possuem fibras sintéticas ou celulósicas em sua produção e são apropriadas para uso
como fechamento internos e externos dos painéis de Light Steel Framing. O método utilizado para obtenção
do calor específico dos materiais foi o DSC (calorimetria exploratória diferencial), que monitora os efeitos
do calor associados a mudanças de fase ou reações químicas em função da temperatura.
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3.4 Análise das temperaturas superficiais das placas por meio de fotografia térmica de
infravermelho
Neste trabalho, foram realizadas análises da temperatura superficial dos painéis por meio de Fotografia
Térmica de Infravermelho. A termografia é um método de diagnóstico importante na análise da eficiência
energética da envoltória de uma edificação. Na literatura, verifica-se que a termografia de infravermelho tem
sido usada como um método qualitativo, não destrutivo, para se detectar eventuais falhas no isolamento de
um edifício (TAILE e DEKKICHE, 2015).
Com este método foi possível detectar diferenças de temperatura entre os diferentes fechamentos
usados nos painéis.
Para aferição das temperaturas superficiais de infravermelho, utilizou-se uma câmera de infravermelho
do fabricante Fluke, série Ti110, com sensibilidade térmica entre -20°C a 250°C, resolução de 120x 160
pixels, e faixa de temperatura para registro entre -20°C a 250°C (Figura 4) do Laboratório de Conforto
Ambiental e Física Aplicada (LACAF) da Universidade Estadual de Campinas.

Figura 4 – Câmera de infravermelho da marca Fluke, utilizada na pesquisa.

Como sabe-se, para cada uma das placas existe um valor de emissividade que varia de acordo com o
tipo de material. O valor de emissividade das placas de cimento Portland é encontrado em diferentes
literaturas e foi estabelecido como ε=0,93. Em relação às placas de óxido de magnésio, determinou-se a
temperatura real do objeto por meio de um termopar e em seguida ajustou-se a emissividade do sensor de
radiação (termovisor) até se obter valor idêntico de temperatura. Com isso, o valor da emissividade das
placas de óxido de magnésio adotado foi de ε=0,73. Mediante as diferenças apresentadas, foi necessário
variar os valores de emissividade na câmera de infravermelho, obtendo-se, então, duas imagens conforme o
valor de emissividade considerado para cada placa.
Analisou-se as imagens de infravermelho no software SmartView 3.15, do fabricante da câmera. A
partir dos relatórios de medição, fornecidos pelo software de leitura das termografias, foi possível comparar
os resultados da distribuição de temperatura superficial em uma área de interesse da imagem de
infravermelho dos dois conjuntos de placas analisadas. Este software dispõe de um conjunto de marcadores
para facilitar a leitura e interpretação de dados de temperatura superficial, excluindo da análise dos resultados
possíveis irregularidades, temperaturas de outros objetos e do entorno.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A seguir são apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa.

4.1. Caracterização física das placas de cimento Portland e óxido de magnésio
A caracterização das placas de fibrocimento Portland e óxido de magnésio foi feita a partir de 8
corpos-de-prova para cada tipo das placas (Figura 5). Inicialmente os corpos-de-prova foram inseridos em
estufa a 100°C durante 24 horas e, em seguida, foram pesadas para obtenção dos valores de massa no estado
seco. Após essa primeira pesagem, os mesmos corpos de prova foram inseridos em um recipiente com água
por um período 48 horas e foram pesados novamente para obtenção dos valores de massa no estado saturado,
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bem como imersos por meio de balança hidrostática.

Figura 5 – Corpos de prova utilizados para realização da caracterização das placas analisadas.
Na Tabela 1 e Tabela 2 estão os valores obtidos tanto para os corpos-de-prova das placas à base de
óxido de magnésio quanto à base de cimento Portland. É possível perceber que a placa de MgO possui maior
índice de vazios e menor massa específica, sendo, portanto, menos densa do que as placas de fibrocimento.
Tais características podem colaborar positivamente em seu desempenho térmico, uma vez que estão
relacionadas à capacidade térmica do material e, consequentemente, à inércia térmica da edificação, pois, de
acordo com Frota e Schiffer (2001) à inércia térmica está associada a dois fenômenos: o amortecimento e o
atraso da onda de calor, devido ao aquecimento ou ao resfriamento dos materiais, e depende das
características térmicas do envolvente e dos componentes construtivos internos. Frota e Schiffer (2001)
comentam ainda que o atraso e o amortecimento, juntos, compõem a inércia térmica que varia conforme a
densidade, condutividade térmica, capacidade calorífica e espessura da parede.
O calor específico considerado para as placas de óxido de magnésio foi de 0,96 kJ/kg.K e para as
placas à base de cimento Portland 1,14 kJ/kg.K. Essas propriedades foram obtidas por meio de análises
complementares de DSC (Differencial Scanning Calorimetry) na faixa entre 25oC e 60oC. A tabela 3
apresenta os valores da capacidade térmica obtida.
Tabela 1 – Caracterização das placas à base de Óxido de magnésio.
Magnesiana
Absor.
Ind. vazios
m esp sec
m seco (g)
m sat (g)
m imers (g)
(%)
(%)
(g/cm3)

MgO

m esp sat
(g/cm3)

Média

23,58

32,15

7,08

35,18

33,05

0,94

1,28

Desvio Padrão

1,94

2,09

0,38

4,24

2,99

0,03

0,01

m esp sec
(g/cm3)

m esp sat
(g/cm3)

Fibrocimento

Tabela 2 - Caracterização das placas à base de cimento Portland
Cimentícia
Absor.
Ind. vazios
m seco (g)
m sat (g)
m imers (g)
(%)
(%)

Média

42,21

49,17

24,68

16,62

28,54

1,72

2,00

Desvio Padrão

4,59

5,36

2,75

0,19

0,19

0,01

0,01

Tabela 3 – Calor específico, densidade e capacidade térmica das placas analisadas.
Propriedades
Placa de
fibrocimento
Placa de MgO

calor específico

espessura

densidade

capacidade térmica

[J/kg.K]

[m]

[kg/m ]

[J/m2.K]

1.140

0,011

1.720

21,5

960

0,011

940

9,9
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Parte do ganho de calor externo recebido durante o dia é armazenado na massa térmica dos elementos
que compõe a envoltória da edificação, e somente parte do calor é transmitido para dentro da edificação. A
massa térmica, então, expressa a habilidade dos materiais em armazenar uma quantidade significativa de
energia térmica e retardar a transferência de calor através do componente de uma edificação.
Segundo Roaf (2006), o desempenho da massa térmica de uma edificação depende de muitos fatores,
inclusive da capacidade térmica do material, da localização em relação a outros elementos da edificação e
das estratégias de ventilação relacionadas. Através dos resultados obtidos com a caracterização das placas
estudadas neste trabalho, é possível constatar na Tabela 3 que as placas de fibrocimento apresentam maior
calor específico e maior densidade, possuindo, consequentemente, maior capacidade térmica do que as
placas de óxido de magnésio.
A Inércia Térmica é uma característica dos sistemas construtivos, que provoca dois importantes efeitos
sobre os fluxos de calor entre o ambiente interno das edificações e o meio exterior: redução das amplitudes
(Amortecimento - µ) das temperaturas internas e defasagem (Atraso - ϕ) das mesmas em relação às
temperaturas externas. A inércia térmica depende da Difusividade e da Efusividade Térmica dos materiais
empregados nos sistemas construtivos e pode ser caracterizada como a capacidade que tem uma edificação
de armazenar calor e liberá-lo algum tempo depois. Em edificações com pouca inércia térmica, as oscilações
das temperaturas internas tendem a acompanhar as que ocorrem no ambiente externo (DORNELLES, 2004).
As placas de óxido de magnésio apresentam menor inércia térmica em relação às placas de
fibrocimento, visto que liberam calor mais rapidamente quando as temperaturas externas começam a cair.
Assim como explica Akutsu (2009), o uso de alta ou baixa inércia térmica em uma edificação dependerá do
clima e das condições ambientais em que esta está inserida. Um material de elevada inércia térmica apresenta
maior resistência às mudanças de temperatura, possuindo maior atraso térmico, sendo essa característica
favorável ou não, dependendo da estratégia necessária para promover o conforto térmico.
A alta inércia térmica pode ser considerada negativa em componentes de cobertura e vedações que
apresentem elevada exposição à radiação solar durante grande parte do ano, podendo transformar-se em
acumuladores de calor e provocar elevado desconforto térmico no período de altas temperaturas.
A partir disso, os resultados que apresentaram a menor inércia térmica para as placas de MgO mostram
que, para as condições em que o protótipo foi inserido e na fachada em que as placas foram fixadas, possuir
menor inércia térmica é algo mais interessante termicamente em relação às placas de fibrocimento que
possuem maior inércia térmica, pois, visto que o clima para a cidade de Campinas é predominantemente
quente em grande parte do ano e que as placas recebem insolação direta, o fato das placas de óxido de
magnésio perderem calor mais rapidamente pode ser considerado uma característica positiva termicamente,
pois esse material deixaria de transmitir calor para o ambiente interno de forma mais rápida do que as placas
de fibrocimento que manteriam esse ambiente quente por mais tempo.
Associada ao fator positivo da baixa inércia térmica das placas de MgO, para locais com clima
predominantemente quente, é possível observar na Tabela 1 que essas placas possuem maior índice de vazios
quando comparadas com as placas de fibrocimento (Tabela 2). Característica que também pode ser
considerada interessante termicamente para o local onde o protótipo está inserido, visto que quanto maior o
índice de vazios, maior a quantidade de ar no interior da placa, favorecendo o isolamento térmico e
transmitindo assim menor quantidade de calor para o ambiente interno.

4.2. Avaliação da temperatura superficial – Termografia
Posteriormente à caracterização das amostras das placas planas à base de cimento Portland e à base de
óxido de magnésio, realizou-se a análise da temperatura superficial por termografia ilustradas na Tabela 4.
Vale ressaltar que as fotografias de infravermelho foram feitas em dias selecionados e secos, evitandose realizar as medições com as placas saturadas, visto que o excesso de umidade poderia causar um
resfriamento pela transpiração dos elementos analisados.
O levantamento de campo da distribuição de energia térmica radiante foi realizado nas placas planas
fixadas no protótipo, as quais foram expostas ao sol no período de vinte dias, de 02 de setembro de 2016 a 22
de setembro de 2016, com registros das imagens térmicas a cada 3 horas, iniciando às 7h da manhã e
finalizando às 19h. Apenas as imagens termográficas e os resultados obtidos no dia 21 de setembro de 2016
serão apresentados para análise neste artigo. Na Tabela 4, estão as imagens das placas analisadas obtidas por
termografia no dia 21 de setembro de 2016, das 7h da manhã às 19h, realizando os registros a cada três
horas.
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Tabela 4 – Termogramas das placas planas analisadas durante todo o dia de 21/09/2016.
Termografia das placas analisadas – 21/09/2016 às 7h00

Emissividade ε = 0,73

Emissividade ε = 0,93

Termografia das placas analisadas – 21/09/2016 às 10h00

Emissividade ε = 0,73

Emissividade ε = 0,93

Termografia das placas analisadas – 21/09/2016 às 13h00

Emissividade ε = 0,73

Emissividade ε = 0,93

Termografia das placas analisadas – 21/09/2016 às 16h00

Emissividade ε = 0,73

Emissividade ε = 0,93

Termografia das placas analisadas – 21/09/2016 às 19h00
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Termografia das placas analisadas – 21/09/2016 às 19h00

Emissividade ε = 0,73

Emissividade ε = 0,93

Na Tabela 4 estão as imagens obtidas por medições de temperatura superficial, sendo possível
observar que as imagens obtidas às 13h00 são as que possuem maiores valores de temperatura no dia de
medição analisado. Na tabela estão dispostas duas imagens por horário, cada uma com um valor de
emissividade fixado, pois, assim como abordado anteriormente, as placas analisadas são de materiais
diferentes e, com isso, possuem valores de emissividade distintos, o que interfere na obtenção das imagens
por termografia.
As imagens à direita da tabela possuem emissividade de ε = 0,93, referente ao cimento Portland,
portanto, as temperaturas a considerar são das placas de fibrocimento (fixadas no lado direito do protótipo).
Para as placas à base de óxido de magnésio (fixadas no lado esquerdo do protótipo), o valor de emissividade
considerado foi de ε = 0,73, sendo, então, considerado para este elemento, as temperaturas das imagens
ilustradas à esquerda da tabela 4.
Neste horário, das 13h00, estão pontuadas temperaturas na sombra e em locais de incidência solar
direta, evidenciando a diferença existente entre esses valores. É possível observar que, nesse horário com as
maiores temperaturas do dia, a placa de óxido de magnésio tem como temperatura máxima superficial
Tmáx=41,4ºC, enquanto que a placa de fibrocimento apresenta Tmáx=46,0ºC, evidenciando que as placas de
MgO possuem menores temperaturas superficiais em relação às de fibrocimento.
Analisando os registros feitos com a câmera termográfica, é possível observar que, em todos os
horários de registro, as placas de MgO apresentaram temperaturas superficiais inferiores às temperaturas
superficiais das placas de fibrocimento, chegando a apresentar uma diferença de aproximadamente 5ºC de
uma placa para a outra, fato este que pode influenciar nas temperaturas internas de ambientes que utilizam
essas placas como forma de vedação.
Também é importante observar que as placas de fibrocimento, além de apresentarem temperaturas
superficiais superiores às placas de magnésio, também apresentam maior dificuldade em perder calor para o
meio: às 19h00, as placas de fibrocimento ainda apresentavam temperaturas superiores a 18°C, enquanto que
as placas de magnésio já estavam com temperaturas até três graus menores. Essa facilidade em perder calor,
em comparação às placas de fibrocimento deve-se ao fato de que o cimento magnesiano é menos denso que o
fibrocimento.
Na Tabela 4, é possível perceber, ainda, que existem gradientes tangencias de temperatura. Este fato
pode estar relacionado às diferentes intensidades de radiação recebidas pelas placas. Sendo, um protótipo de
habitação social, verificou-se que o beiral exerceu forte influência estabelecendo regiões de sombra sobre os
elementos. Também, próximo ao solo, verificou-se regiões com temperaturas mais elevadas.

5. CONCLUSÕES
O presente artigo enfatizou algumas vantagens ambientais e térmicas do uso de cimento magnesiano
em placas de vedação em relação às tradicionais de fibrocimento no contexto brasileiro, visto a
disponibilidade de material em grande escala na região nordeste do Brasil e sua produção e consumo estão
associados a menor emissão de CO2 ao ambiente comparativamente ao cimento Portland.
Esta pesquisa demonstrou que as placas de MgO apresentam um maior índice de vazios em relação às
placas de fibrocimento Portland e, com isso, apresentaram melhor desempenho térmico em relação às chapas
planas convencionais utilizadas no Brasil.
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Observou-se, também, que as placas de MgO que apresentaram menores temperaturas superficiais
durante o dia, também possuem menor dissipação do calor ao ambiente, conforme os dados de capacidade
térmica obtidos. De outra forma, as placas de fibrocimento que apresentaram temperaturas superficiais mais
elevadas durante o dia, dissipam maior quantidade de calor ao ambiente.
As temperaturas superficiais por infravermelho mostraram que as placas de cimento de MgO, que
possuem menor emissividade, apresentaram temperaturas mais baixas do que as de fibrocimento. Foi
possível observar que, em todos as imagens obtidas, as placas de MgO apresentaram temperaturas
superficiais inferiores às temperaturas superficiais das placas de fibrocimento, podendo influenciar nas
temperaturas internas de ambientes que utilizam essas placas como forma de vedação.
Os resultados mostraram que os painéis de óxido de magnésio podem contribuir para um melhor
desempenho térmico de um edifício em LSF. Portanto, as placas de MgO são apresentadas como uma
interessante alternativa às placas comuns de fibrocimento utilizadas no Brasil, evidenciando a importância de
mais estudos sobre esse material que são amplamente utilizados em países como a China e os EUA e ainda
não utilizados no Brasil.
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RESUMO
O usual baixo desempenho térmico de edificações residenciais ocasiona o aumento de consumo de energia
em razão do uso de condicionamento artificial para a obtenção de conforto térmico dos usuários.
Objetivando regular o desempenho térmico mínimo de uma edificação, foram instituídas normas nacionais
de desempenho. Atualmente, estão em vigor no Brasil duas normas que abordam o desempenho térmico das
edificações residenciais: a NBR 15.220 (2005) e a NBR 15.575 (2013). Estudos desenvolvidos apontam
inconsistências nessas normas, além de haver uma dissociação entre as recomendações e a garantia de
conforto térmico do usuário. Assim, o objetivo deste artigo é propor uma integração dos requisitos de
desempenho térmico das normas NBR 15.220 e NBR 15.575, além de novos requisitos que possam garantir
as condições de conforto térmico dos usuários. As análises foram realizadas por meio de simulação
computacional para uma edificação residencial multifamiliar em três cidades de cada zona bioclimática. Para
avaliar o impacto das propriedades térmicas a envoltória foi alterada em 6 tipos de paredes, 4 tipos de
coberturas e 4 condições de aberturas. Os resultados apontaram que as principais propriedades para o
desempenho térmico foram a capacidade térmica das paredes, a transmitância térmica da cobertura e a
absortância da envoltória, assim como o controle do ganho térmico pelas aberturas nos climas quentes.
Sugere-se assim valores limites para as variáveis transmitância térmica, atraso térmica e absortância solar de
paredes e coberturas e para avaliar as aberturas o fator, além da necessidade de ventilação.
Palavras-chave: simulação computacional, normas, desempenho térmico.

ABSTRACT

The usual nether thermal performance of residential buildings occasioned the increase of energy
consumption due to the use of artificial conditioning to obtain thermal comfort of the users. In order to
regulate the minimum thermal performance of a building, national performance standards were established.
Currently, two standards that approach the thermal performance of residential buildings are ruling in Brazil:
NBR 15.220 (2005) and NBR 15.575 (2013). Studies developed indicate inconsistencies in these norms,
besides there is a dissociation between the recommendations and the guarantee of thermal comfort of the
user. Thus, the objective of this article is to propose an integration of the thermal performance requirements
of NBR 15.220 and NBR 15.575, in addition to new requirements that can guarantee the thermal comfort
conditions of users. The analyzes were carried out by means of computational simulation for a multifamily
residential building in three cities of each bioclimatic zone. To evaluate the impact of thermal properties the
envelope was altered in 6 types of walls, 4 types of coverings and 4 conditions of openings. The results
indicated that the main properties for the thermal performance were the thermal capacity of the walls, the
thermal transmittance of the roof and the absorbance of the envelope, besides the control of the thermal gain
by the openings in hot climates. It is suggested that limit values for the thermal variables, also the need for
ventilation.
Keywords: computer simulation, standards, thermal performance.
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1. INTRODUÇÃO
As normas de desempenho térmico São instituídas com o intuito de se estabelecerem como ferramentas
regulamentadoras de um desempenho térmico mínimo para as edificações e, consequentemente, garantam as
condições de conforto destas para os usuários e a redução de consumo de energia para o condicionamento
artificial dos ambientes. Estão em vigor no Brasil duas normas que abordam o desempenho térmico de
edificações residenciais: as normas NBR 15.220 (ABNT, 2005) e NBR 15.575 (ABNT, 2013), cujas
abordagens baseiam-se principalmente na delimitação dos ganhos através das superfícies externas opacas,
estabelecendo valores limites para as características termofísicas de transmitância térmica, absortância à
radiação solar e capacidade térmica.
A primeira norma brasileira de desempenho foi a norma NBR 15.220 (ABNT, 2005), estabelecendo
três tipos de paredes (leve, leve refletora e pesada) e três tipos de coberturas (leve isolada, leve refletora e
pesada) a serem selecionadas conforme as condições climáticas da referida zona bioclimática. Para cada tipo
de parede e cobertura foram determinados valores limites de transmitância térmica, atraso térmico (função da
capacidade e da resistência térmica do componente) e do fator solar (função da transmitância térmica e da
absortância à radiação solar). As demais recomendações de projeto constantes nesta norma referem-se ao
tamanho das aberturas para ventilação natural e à necessidade de sombreamento.
Já a norma NBR 15.575 (ABNT, 2013) aborda o desempenho térmico verificando o atendimento de
critérios mínimos referentes às características termofísicas de transmitância térmica e capacidade térmica,
para os sistemas de fechamento e de cobertura. Quanto às superfícies transparentes, nenhuma das normas
estabelecem valores limites para o ganho térmico. Tanto os valores limites da norma NBR 15.220 quanto da
NBR 15.575são apresentados na Tabela 1.

NBR
15575

NBR
15220

Ta bela 1 - Valores limites para as características termofísicas dos elementos opacos, segundo as normas NBR 15.220 e NBR 15.575
DESEMPENHO TÉRMICO DE PAREDES
Zona Bioclimática ZB1
ZB2
ZB3
ZB4
ZB5
ZB6
ZB7
Transmitância térmica – U (W/m²K)
U≤3,00
U≤3,60 U≤2,20 U≤3,60
U≤2,20
Atraso térmico – φ (h)
φ≤4,3
φ≤4,3
φ≥6,5
φ≤4,3
φ≥6,5
Fator Solar – FSo (%)
FSo≤5,0
FSo≤4,0 FSo≤3,5 FSo≤4,0
FSo≤3,5
U≤3,70 para α≤0,6
Transmitância térmica – U (W/m²K)
U≤2,50
U≤2,50 para α>0,6
Capacidade térmica – CT (kJ/m²K)
CT≥130
DESEMPENHO TÉRMICO DE COBERTURAS
Zona Bioclimática ZB1
ZB2
ZB3
ZB4
ZB5
ZB6
ZB7

ZB8
U≤3,60
φ≤4,3
FSo≤4,0

-

NBR
15575

NBR
15220

ZB8
U≤2,30.
Transmitância térmica – U (W/m²K)
U≤2,00
U≤2,00
FT1
Atraso térmico – φ (h)
φ≤3,3
φ≥6,5
φ≤3,3
Fator Solar – FSo (%)
FSo≤6,5
FSo≤6,5 FSo≤6,5
U≤2,30FT1 para
U≤2,30 para α≤0,6
α≤0,4
Transmitância térmica – U (W/m²K)
U≤2,30
U≤1,50FT1 para
U≤1,50 para α>0,
α>0,4
1Calculada a partir da equação FS =4.U.α (ABNT, 2005), considerando os valores limites da transmitância térmica e de fator de
o
ganho de calor solar de elementos opacos.
2FT = 1,17-1,07h-1,04
Fonte: adaptada da ABNT NBR 15.220 (ABNT, 2005) e ABNT NBR 15.575 (ABNT, 2013).

O primeiro ponto de questionamento em relação aos valores normativos das propriedades termofísicas
das envoltórias refere-se às incongruências entre os valores limites de cada norma para uma mesma zona
bioclimática, assim como na forma de abordagem divergente da inércia térmica pelas normas. Enquanto uma
restringe o valor do atraso térmico a um valor máximo para “paredes leves” e “leves refletoras”, e um valor
mínimo para as "paredes pesadas”, a outra define apenas um valor mínimo para a capacidade térmica.
Pereira e Assis (2005) observaram que para Belo Horizonte, ZB 3, o valor da transmitância térmica
sugerido pela norma NBR 15.220 (ABNT, 2005) é mais elevado do que o valor que seria adequado. Também
referente a esta norma, Bogo (2008) argumenta que o valor da transmitância térmica de 2,00 W/m²K é alto
para as coberturas classificadas como “leve e isolada”. No estudo conduzido por Matos (2007) os resultados
obtidos apontaram que alguns limites estabelecidos pela norma NBR 15.220 para o atraso térmico não se
justificam, uma vez que valores de atraso térmico superiores ao limite estabelecido pela norma resultaram
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em melhor desempenho térmico. No trabalho desenvolvido por Oliveira (2012), o autor analisou a
pertinência dos valores recomendados pela norma NBR 15.220 (ABNT, 2005) e observou que para se obter
as melhores condições de conforto, valores mais elevados do que os limites da norma NBR15.220 para a
zona bioclimática 2 de atraso térmico e de absortância resultaram em melhores condições para o interior da
edificação.
Chvatal (2014) observou que a capacidade térmica influencia os limites da transmitância térmica e da
absortância solar, não devendo os parâmetros termofísicos serem avaliados de forma desassociada. Soares
(2014) avaliou as prescrições da norma NBR 15.575 (ABNT, 2013) para a zona bioclimática 2 e concluiu
que os limites dos parâmetros termofísicos propostos pela norma mostraram-se muito elevados.
Ferreira, Souza e Assis (2016) compararam o desempenho térmico obtido por simulação de uma
edificação residencial multifamiliar para 3 localidades de cada uma das 8 zonas bioclimáticas com as
recomendações normativas. Os autores observaram haverem divergências entre as recomendações
normativas e as melhores condições de conforto. Além disso, alguns valores limites das recomendações
apontaram ser permissivos. As melhores condições de conforto para cada uma das localidades estudas são
apresentadas na Tabela 2.
Ta bela 2 - Resumo das recomendações obtidas por simulações para cada uma das cidades analisadas por zona bioclimática
ZB

Paredes

Cidade

ZB8

ZB7

ZB6

ZB5

ZB4

ZB3

ZB2

ZB1

Upar

CTpar

Aberturas
αpar

Somb

Campos do Jordão
Maringá
São Joaquim
Florestal
Santa Maria
Teresópolis
Belo Horizonte
Florianópolis
Ponta Porã
Brasília
Pirapora
São Carlos
Garanhuns
Vitória da Conquista
Campos
Jataí
Bom Jesus da Lapa
João Pinheiro
Bom Jesus do Piauí
Cabrobó
Cuiabá
Manaus
Pão de Açúcar
Rio de Janeiro

Fvent

Coberturas
Ucob

CTcob

αcob

Fatico

Horas de
Conforto
[%]
80.9
87.8
54.9
84.9
87.1
78.5
98.0
96.6
87.5
100.0
90.8
80.7
99.6
91.4
83.6
99.5
72.0
91.1
95.8
96.5
93.8
83.9
79.1
87.3

recomendações mandatórias
recomendações opcionais
recomendações sazonais
Fonte: Ferreira, Souza e Assis, 2016

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é propor uma integração dos requisitos de desempenho térmico das normas NBR
15.220 e NBR 15.575, além de novos requisitos que possam garantir as adequadas condições de conforto
térmico dos usuários de acordo com o clima.
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3. MÉTODO
A análise da influência das propriedades termofísicas no desempenho térmico de uma edificação residencial
foi realizada por meio de simulações de um objeto de estudo utilizando o programa EnergyPlus versão
8.1.0.008. As simulações são realizadas para o período de um ano para três cidades brasileiras
representativas de cada uma das oito zonas bioclimáticas. O dado de saída solicitado para avaliação dos
resultados são as horas de conforto.
São testadas diferentes conformações de envoltórias para fins de comparação, variando as
propriedades termofísicas das envoltórias, de forma que em cada caso uma variável esteja presente ou a
combinação delas. Os resultados obtidos no presente trabalho são confrontados com os resultados obtidos
por Ferreira, Souza e Assis (2016), com o intuito de fazer uma análise combinada das variáveis. A partir
desta comparação são estabelecidas as melhores recomendações para cada uma das zonas bioclimáticas,
assim como os valores limites das recomendações. A seguir as etapas da metodologia serão detalhadas.

3.1. Modelagem para a simulação
3.4.1. Geometria da edificação
A edificação é modelada conforme suas características geométricas (Figura 1). A unidade habitacional
analisada é uma das quatro que se encontra no último pavimento, possibilitando assim a análise dos efeitos
da radiação na cobertura. A unidade habitacional é dividida em seis zonas térmicas (dormitórios zonas
térmicas 1 e 2, banheiro zona térmica 3, sala zona térmica 4, cozinha zona térmica 5 e área de serviço zona
térmica 6), conforme é mostrado na Figura 2. O ambiente analisado é o dormitório 1, zona 1, (destacado em
vermelho, Figura 2).

N

Figura 1 - Perspectiva da edificação
estudo de caso

Figura 2 - Planta baixa da edificação em estudo

3.4.2. Parâmetros de entrada
A escolha das envoltórias é baseada em suas características termofísicas, conforme os valores limites
propostos por Mahoney (UNITED NATIONS, 1971), (Tabela 3). A partir destes limites são estabelecidos 6
tipos de paredes externas: parede base (parede leve e não isolante), parede isolante, parede pesada, parede
escura (parede leve e não isolante), parede pesada isolante e parede isolante escura e 5 tipos de coberturas:
cobertura base (cobertura leve e não isolante), cobertura isolante, cobertura pesada, cobertura escura (leve e
não isolante) e cobertura isolante escura. Além disso, as superfícies foram variadas em superfícies claras (α =
0,3) e escuras (α = 0,7). Estava variação foi realizada nas simulações alterando-se o valor de entrada da
absortância solar, de forma simplificada. Na realidade, é preciso considerar o impacto nas propriedades
termofísicas de se pintar a telha cerâmica, por exemplo, de branco. Além disso, são avaliadas as aberturas no
que se refere ao isolamento térmico do vidro, a presença de sombreamento e a presença de ventilação
natural. As envoltórias utilizadas são encontradas no mercado e têm sua composição descrita na Tabela 4.
Para o cálculo das propriedades térmicas das envoltórias são adotados os valores de densidade de
massa aparente, condutividade térmica e calor específico de materiais referenciados na norma brasileira NBR
15.220 (2005).
A resistência térmica considerada para a câmara de ar da parede é de 0,16 m²K/W, para superfícies
de alta emissividade com espessura de 2,0 cm a 5,0 cm. Já para a cobertura, a resistência térmica considerada
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da câmara de ar com superfícies de alta emissividade com espessura de 6,0 cm com fluxo descendente é de
0,21 m²K/W (ABNT, 2005).
Tabela 3 - Valores limites para as características termofísicas segundo Mahoney
Transmitância Térmica - U (W/m²K)
Fator Solar - FSo (%)
PAREDES
Leve
U≤2,80
FSo≤4,0
Pesada
U≤2,80
FSo≤4,0
Leve e Isolante
U≤2,00
FSo≤4,0
Pesada e Isolante
U≤2,00
FSo≤4,0
COBERTURAS
Leve
U≤1,10
FSo≤4,0
Pesada
U≤1,10
FSo≤3,0
Leve e Isolante
U≤0,85
FSo≤3,0
Pesada e Isolante
U≤0,85
FSo≤3,0
Fonte: UNITED NATIONS, 1971.

Atraso térmico – φ (h)
φ≤3,0
φ≥8,0
φ≤3,0
φ≥8,0
φ≤3,0
φ≥8,0
φ≤3,0
φ≥8,0

Tabela 4 - Envoltórias utilizadas no estudo e suas respectivas propriedades termofísicas
Envoltória
Parede base
Argamassa externa (2,5 cm), bloco de concreto (9,0 cm), gesso (0,2 cm)
Parede isolante
Argamassa (2,5 cm), bloco cerâmico (14,0 cm), gesso (0,2 cm)
Parede pesada
Adobe (22,0 cm)
Parede escura
Argamassa externa (2,5 cm), bloco de concreto (9,0 cm), gesso (0,2 cm)
Parede isolante pesada
Argamassa (2,5 cm), bloco de concreto (14,0 cm), câmara de ar (2,0 a 5,0 cm), bloco
de concreto (14,0 cm), argamassa (2,5 cm)
Parede isolante escura
Argamassa (2,5 cm), bloco cerâmico (14,0 cm), gesso (0,2 cm)
Cobertura base
Telha cerâmica, câmara de ar (>5,0 cm), forro de gesso (3,0 cm)
Cobertura escura
Telha cerâmica, câmara de ar (>5,0 cm), forro de gesso (3,0 cm)
Cobertura isolante
Telha cerâmica, câmara de ar (>5,0 cm), espuma rígida de poliuretano (2,0cm), forro
de pvc (1,0 cm)
Cobertura pesada
Telha fibrocimento, câmara de ar (>5,0 cm), laje maciça (10,0 cm)
Cobertura isolante e escura
Telha cerâmica, câmara de ar (>5,0 cm), espuma rígida de poliuretano (2,0cm), forro
de pvc (1,0 cm)

U
(W/m²K)

CT
(kJ/m²K)

φ (h)

α

2,97

159,0

2,99

0,3

1,85

105,0

2,97

0,3

2,80

331,5

8,00

0,3

2,97

159,0

2,99

0,7

1,43

439,0

9,43

0,3

1,85

105,0

2,97

0,7

1,94

37,0

1,50

0,3

1,94

37,0

1,50

0,7

0,85

31,8

2,37

0,3

2,06

233,0

5,00

0,3

0,85

31,8

2,37

0,7

Para avaliar as aberturas são simuladas 3 alternativas de aberturas translúcidas: com vidro comum
(FSt=0,87 e transmissão luminosa de 0,898), com vidro isolante (FSt=0,34 e transmissão luminosa de 0,51) e
com vidro comum e venezianas metálicas (FSt=0,19).
O dispositivo modelado para sombreamento das aberturas é uma veneziana horizontal, com
refletância de 0,5. Nos testes com sombreamento é considerada a presença do sombreamento durante todo o
dia.
Para uma avaliação mais precisa do impacto da ventilação no desempenho térmico da edificação,
optou-se por simular a ventilação natural no módulo “Airflow Network” do EnergyPlus. Os coeficientes de
pressão são calculados pelo programa. Os coeficientes de descarga adotados são de 0,65 para as portas e de
0,6 para as janelas, conforme manual do próprio programa. São testadas inicialmente, duas condições de
ventilação: com e sem ventilação, sendo que neste último caso nos ambientes de permanência transitória
(banheiro, cozinha e área de serviço) as janelas são mantidas abertas durante todo o período das simulações.
Tal decisão se baseou no estudo desenvolvido por Loura (2006) que apontou que o método de cálculo CTF
para simulações com taxas de renovação de ar muito baixas em edificações naturalmente ventiladas
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apresenta algumas interferências nos resultados. Assim, para superar esta limitação, as janelas dos ambientes
de permanência transitória, como banheiros e cozinhas, são mantidas abertas durante todo o período
considerado nas simulações.

3.4.3. Parâmetros de saída
As variáveis de saída solicitadas pelo software de simulação são a temperatura externa do ar horária (°C), a
temperatura neutra ou de conforto horária (°C), a temperatura operativa interna horária das zonas térmicas
(°C) e a temperatura do ar interno horária das zonas térmicas (°C). As temperaturas de conforto são
utilizadas para o cálculo da faixa de conforto e as temperaturas operativas para a verificação da condição de
conforto ou não.

3.4.4. Definição das horas de conforto
Para a quantificação das horas de conforto, o modelo adotado é o desenvolvido por deDear e Brager (2002),
adotado pela norma ASHRAE 55 (ASHRAE, 2013). A faixa de conforto utilizada é a de 3,5 C, de acordo
com a recomendação da norma ASHRAE 55 (ASHRAE, 2013). Se as temperaturas operativas se apresentam
dentro da faixa, são contabilizadas como horas de conforto, caso contrário, como horas de desconforto. As
condições simuladas com maior número de horas de conforto são consideradas como as recomendações de
projeto para cada uma das localidades analisadas.

3.2. Climas estudados
Foram selecionadas 24 cidades brasileiras, três para cada Zona Bioclimática (ZB) definida na NBR 15.220-3
(2005). As cidades escolhidas foram Maringá (PR), São Joaquim (SC) e Campos do Jordão (SP) para a zona
bioclimática 1; Santa Maria (RS), Florestal (MG) e Teresópolis (RJ) para a zona bioclimática 2; Belo
Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Ponta Porã (MS) para a zona bioclimática 3; Brasília (DF), Pirapora
(MG) e São Carlos (SP) para a zona bioclimática 4; Garanhuns (PE), Vitória da Conquista (BA) e Campos
(RJ) para a zona bioclimática 5; Jataí (GO), Bom Jesus da Lapa (BA) e João Pinheiro (MG) para a zona
bioclimática 6; Bom Jesus do Piauí (PI), Cabrobó (PE) e Cuiabá (MT) para a zona bioclimática 7; e Manaus
(AM), Pão de Açúcar (AL) e Rio de Janeiro (RJ) para a zona bioclimática 8.
As cidades foram selecionadas de acordo a disponibilidade de arquivo climático que pudessem ser
utilizados nas simulações e também de forma a contemplar boa parte do território brasileiro.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A seguir são apresentados os resultados obtidos por meio das simulações para a obtenção das horas de
conforto para cada uma das localidades e condições avaliadas.

4.1. Análise dos resultados para as paredes externas
Na Tabela 5 são apresentados a compilação de resultados de horas de conforto obtidas por simulação para os
seis tipos de paredes em análise para as três cidades de cada uma das oito zonas bioclimáticas.
Tabela 5 - Resultados de horas de conforto para as variações das paredes externas

HORAS DE CONFORTO [%]
LOCALIDADE
Campos do Jordão
Maringá
São Joaquim
Florestal
Santa Maria
Teresópolis
Belo Horizonte
Florianópolis
Ponta Porã
Brasília

ZB
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4

Parede base

Parede
isolante

Parede
pesada

Parede
escura

22,7
71,1
15,2
70,2
42,9
49,5
74,2
63,4
61,0
83,1

22,7
72,6
15,4
72,1
44,4
49,4
75,8
64,7
63,8
90,0

29,7
74,9
20,3
74,3
47,9
64,5
46,8
67,4
68,8
95,6

42,2
57,8
29,2
64,8
43,6
57,2
46,8
65,5
56,4
67,3
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Parede
isolante e
pesada
59,5
62,5
41,3
76,0
50,2
56,3
73,6
64,9
68,4
76,5

Parede
isolante e
escura
44,7
59,1
30,5
67,2
45,9
57,3
51,2
61,7
59,4
69,5
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São Carlos
Pirapora
Campos
Garanhuns
Vitória da Conquista
Jataí
Bom Jesus da Lapa
João Pinheiro
Bom Jesus do Piauí
Cabrobó
Cuiabá
Manaus
Pão de Açúcar
Rio de Janeiro

4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8

71,2
76,4
77,5
75,0
79,3
80,8
60,3
86,0
69,4
69,3
41,0
42,4
58,5
74,0

71,8
77,7
78,2
77,9
81,0
85,8
61,3
87,2
69,5
68,2
36,4
36,5
55,0
73,9

82,8
58,7
68,5
85,0
83,7
93,0
32,7
83,2
68,4
59,1
24,1
19,7
45,0
67,1

71,3
57,8
66,9
72,8
74,5
69,9
39,5
75,4
45,5
44,9
18,0
13,5
35,0
44,3

76,7
75,3
77,8
97,7
87,3
83,0
55,2
89,8
37,8
40,9
10,9
3,1
33,6
37,7

73,1
58,5
67,9
77,7
76,0
75,2
39,2
77,0
41,9
41,6
14,8
10,1
32,3
41,8

Comparando os resultados para as paredes isolantes em relação à parede base para todas as zonas
bioclimáticas, o que foi observado é que a redução do valor da transmitância térmica pouco influenciou nas
horas de conforto obtidas, sendo que para a zona bioclimática 8 houve uma redução das horas de conforto.
No caso das paredes pesadas, apresentaram maior contribuição para as horas de conforto em geral. No
caso das zonas bioclimáticas 7 e 8 e algumas cidades de outras zonas (Belo Horizonte, Pirapora, Campos e
Bom Jesus da Lapa), as paredes pesadas resultaram um uma redução das horas de conforto.
Em relação à absortância, comparando as paredes escuras com a parede base, esta se apresentou uma
variável de grande influência nas horas de conforto devendo ser limitada a valores baixos, com exceção das
cidades de Campos do Jordão, São Joaquim, Santa Maria, Teresópolis e Florianópolis, cidades com períodos
de maior rigor térmico por frio. Um ponto importante de se ressaltar, que mesmo quando as paredes eram
isolantes e escuras, houve uma redução das horas de conforto, apontando que limitar a transmitância em
valores mais restritivos não é suficiente para compensar a influência da absortância solar.
As paredes leves, não isolantes e claras foram as melhores condições para as cidades das zonas
bioclimáticas 7 e 8. Para as cidades de Belo Horizonte, Campos e Bom Jesus da Lapa as paredes isolantes e
claras apresentaram como as melhores soluções. As paredes pesadas claras apresentaram o maior número de
horas de conforto para as cidades de Maringá, Florianópolis, Ponta Porã, Brasília, São Carlos e Jataí. Apenas
para a cidade de Teresópolis as paredes leves e escuras mostraram-se a melhor solução. Para as demais
cidades, a melhor solução foram as paredes isolantes, pesadas e escuras.
É importante ressaltar que estes resultados foram obtidos sem considerar a interação entre as variáveis
analisadas de forma global.

4.2. Análise dos resultados para as aberturas
Os resultados das horas de conforto para a análise das aberturas são expostos na Tabela 6.
Tabela 6 - Resultados de horas de conforto para as variações das aberturas

LOCALIDADE
Campos do Jordão
Maringá
São Joaquim
Florestal
Santa Maria
Teresópolis
Belo Horizonte
Florianópolis
Ponta Porã
Brasília
São Carlos
Pirapora
Campos
Garanhuns

ZB
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5

Vidro comum
sem
sombreamento
(caso base)
22.7
57.5
15.2
70.2
42.9
49.5
74.2
63.4
61.0
83.1
71.2
76.4
77.5
75.0

HORAS DE CONFORTO [%]
Vidro isolante
sem
sombreamento

Vidro comum
com
sombreamento

Permeabilidade à
ventilação
natural

18.2
57.9
12.0
66.7
41.8
40.2
83.0
60.3
60.5
81.3
62.6
84.0
80.9
71.2

19.5
58.6
13.2
69.9
53.6
45.4
81.1
67.3
61.2
84.5
68.3
81.4
80.0
73.0

20.0
53.9
15.5
62.2
51.7
37.9
77.3
67.2
58.0
79.4
58.4
78.6
77.9
71.4
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Vitória da Conquista
Jataí
Bom Jesus da Lapa
João Pinheiro
Bom Jesus do Piauí
Cabrobó
Cuiabá
Manaus
Pão de Açúcar
Rio de Janeiro

5
6
6
6
7
7
7
8
8
8

49.5
80.8
60.3
86.0
69.4
69.3
41.0
42.4
58.5
74.0

40.2
79.7
75.7
85.5
74.9
74.7
48.3
52.5
64.1
78.7

45.4
81.0
69.0
87.2
73.0
72.6
44.7
47.3
61.5
74.0

37.9
75.9
74.0
78.9
67.0
68.4
50.3
60.3
59.8
37.7

Avaliando a utilização de vidros isolantes, observou-se que sua aplicação representou um aumento nas
horas de conforto para as cidades das zonas bioclimáticas 7 e 8, de clima bem quente. Nas cidades com um
período frio, esta solução resultou em uma redução nas horas de conforto. Contudo, deve-se considerar que
para que o vidro isolante tenha seu desempenho adequado, as janelas devem permanecer fechadas,
impedindo a ventilação natural, o que resultaria em prejuízo do conforto para o clima quente e úmido.
Já o sombreamento, representou em um aumento nas horas de conforto das cidades com clima misto
ou um período significativo quente. Em geral seu desempenho foi superior ao uso de vidro isolante. É
importante ressaltar, que esta solução permite também a permeabilidade à ventilação, que o vidro isolante
não permite.
A influência da ventilação nem sempre foi positiva, reduzindo as horas de conforto em alguns casos.
Umas das possíveis razões para isto pode ser a necessidade de controlar a ventilação conforme o período do
ano.
É importante ressaltar que estes resultados foram obtidos sem considerar a interação entre as variáveis
analisadas de forma global.

4.3. Análise dos resultados para as coberturas
Os resultados das horas de conforto para a análise das coberturas são expostos na Tabela 7.
Tabela 7 - Resultados de horas de conforto para as variações das coberturas

HORAS DE CONFORTO [%]
LOCALIDADE

ZB

Cobertura
base

Cobertura
isolante

Cobertura
pesada

Cobertura
escura

Campos do Jordão
Maringá
São Joaquim
Florestal
Santa Maria
Teresópolis
Belo Horizonte
Florianópolis
Ponta Porã
Brasília
São Carlos
Pirapora
Campos
Garanhuns
Vitória da Conquista
Jataí
Bom Jesus da Lapa
João Pinheiro
Bom Jesus do Piauí
Cabrobó
Cuiabá
Manaus
Pão de Açúcar
Rio de Janeiro

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8

16.8
51.6
11.2
57.0
49.9
32.2
74.4
62.2
54.3
70.5
53.0
77.8
74.8
60.0
56.2
72.0
74.6
72.7
75.0
77.3
59.4
70.4
70.5
82.2

17.2
51.9
11.3
56.8
51.3
31.7
75.7
63.0
55.0
72.1
52.8
77.8
74.8
61.4
55.9
73.6
75.1
72.6
75.2
77.4
59.9
70.8
70.5
83.1

16.7
51.7
11.1
55.6
50.9
30.9
75.2
62.7
54.6
71.8
51.8
77.3
74.1
60.8
55.2
72.8
75.0
71.6
75.4
77.6
59.6
70.8
70.6
82.8

20.6
51.9
13.5
58.2
50.3
34.0
74.2
63.1
54.7
73.2
54.5
77.7
75.1
65.0
58.0
73.3
73.7
73.8
71.1
73.4
54.8
62.0
65.0
80.4
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Cobertura
isolante e
escura
18.5
52.1
12.1
58.6
51.5
34.0
76.3
63.8
55.5
73.7
54.7
78.0
75.2
64.0
58.2
74.6
73.9
74.0
73.8
75.8
58.0
67.6
68.5
82.9
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As coberturas isolantes, em geral, representaram um aumento nas horas de conforto em relação aos
demais casos analisados. Em alguns casos a cobertura isolante não representou uma alteração significativa.
As coberturas pesadas não apresentaram alterações significativas nas horas de conforto. As coberturas
escuras representaram uma redução das horas de conforto nas cidades de clima quente e um aumento nas
cidades de clima frio ou com um período frio considerável. No caso das cidades de clima quente, mesmo se
as coberturas fossem isolantes e escuras, há uma redução das horas de conforto.

4.4. Recomendações para cada uma das zonas bioclimáticas
Os resultados obtidos apontaram que limitar a transmitância térmica das paredes externas apenas não é
suficiente para garantir boas condições de conforto em nenhuma das zonas bioclimáticas. Os valores da
capacidade térmica e absortância solar devem também ser limitados, sendo que paredes pesadas
apresentaram melhores condições de conforto, com exceção da zona 8. No caso das zonas bioclimáticas 1 e
2, as paredes devem ser pesadas e isolantes (U≤1,85 W/m²K), enquanto que nas zonas 3 e 7 as paredes
isolantes são opcionais contribuindo para a melhoria das horas de conforto, mas não sendo fundamental
(U≤3,00 W/m²K). Paredes escuras são admissíveis apenas em climas frios.
Com relação às aberturas, reduzir o ganho térmico por radiação é importante nas zonas 2 a 8
(FSt≤0,35), sendo que nas zonas 7 e 8 esta redução deve ser maior que as demais (FSt≤0,25). Em todas as
zonas bioclimáticas a ventilação natural deve ser controlável permitindo que ocorra apenas nos períodos
quentes, com exceção da zona 8 em que a ventilação deve ser permanente.
Já para as coberturas, observou-se que o conforto térmico foi definido pela transmitância térmica e
pela absortância solar. Ao contrário das paredes externas, a capacidade térmica apresentou pouca influência.
Para todas as zonas bioclimáticas, as coberturas devem ser leves (ϕ≤3,0 hs), isolantes (U≤0,85 W/m²K) e
claras (α≤0,3).
Os resultados obtidos para as paredes apresentaram maiores impactos no conforto térmico entre as
variações testadas em elação aos resultados das aberturas e das coberturas. Contudo, conforme o apresentado
por Ferreira, Souza e Assis (2016) (Tabela 2), é a combinação das especificações das envoltórias e aberturas
que resultará em condições de conforto térmico adequadas, conforme a recomendação da ASHRAE 55
(2013) de no mínimo 80% das horas de conforto.
Comparando os resultados apresentados nos itens anteriores com aqueles obtidos por Ferreira, Souza e
Assis (2016) (Tabela 2) foram obtidas as recomendações para as paredes externas, coberturas e aberturas
para cada uma das zonas bioclimáticas. A partir das recomendações foram estabelecidos os valores limites de
acordo com os valores adotados por Mahoney (UNITED NATIONS, 1971). Estes resultados estão
apresentados na Tabela 8.
Tabela 8 - Recomendações de projeto para cada zona bioclimática e seus valores limites

ZB
ZB1
ZB2
ZB3
ZB4
ZB5
ZB6
ZB7
ZB8

PAREDES EXTERNAS
Upar
ϕpar
Tipo
W/m²K
hs
Pesada isolante
≤1,85
≥8,00
Pesada isolante
≤1,85
≥8,00
Pesada
≤3,00
≥8,00
Pesada
≤3,60
≥8,00
Pesada
≤3,60
≥8,00
Pesada
≤3,60
≥8,00
Pesada
≤3,00
≥8,00
Leve
≤3,60
≤3,00

αpar
adim.
≤0,7
≤0,7
≤0,7
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3

ABERTURAS
FSt
Ventilação
adim.
adim.
≤0,87
Controlável
≤0,35
Controlável
≤0,35
Controlável
≤0,35
Controlável
≤0,35
Controlável
≤0,35
Controlável
≤0,20
Controlável
≤0,20
Permanente

COBERTURAS
Ucob
ϕcob
Tipo
W/m²K hs
Leve isolante
≤0,85 ≤3,00
Leve isolante
≤0,85 ≤3,00
Leve isolante
≤0,85 ≤3,00
Leve isolante
≤0,85 ≤3,00
Leve isolante
≤0,85 ≤3,00
Leve isolante
≤0,85 ≤3,00
Leve isolante
≤0,85 ≤3,00
Leve isolante
≤0,85 ≤3,00

αcob
adim.
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3
≤0,3

5. CONCLUSÕES
As normas de desempenho térmico são importantes instrumentos para garantir um desempenho térmico
mínimo das edificações. Atualmente vigoram no Brasil as normas de desempenho térmico NBR 15.220
(2005) e a NBR 15.575 (2013). Estudos desenvolvidos no país apontaram que em alguns casos eles não são
suficientes para a obtenção de conforto, além de não serem os mesmos entre as normas.
A partir dos resultados obtidos por simulações é possível observar que a transmitância térmica das
paredes externas não é um parâmetro suficiente para garantir o desempenho térmico da edificação, sendo que
a capacidade térmica e a absortância são fatores de maior influência. Para todas as zonas bioclimáticas, com
exceção da zona 8, as paredes devem ser pesadas. Paredes escuras são admissíveis apenas nas zonas 1, 2 e 3.
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Para a zona bioclimática 8 as paredes devem ser leves, não isolantes e claras. Em relação às coberturas, o que
se observou é que a transmitância térmica e a absortância solar desempenham papel fundamental. Para todas
as zonas bioclimáticas, as coberturas devem ser isolantes e claras.
Apesar das normas atualmente em vigor não abordarem as propriedades térmicas das aberturas, sendo
estabelecido apenas o tamanho das aberturas, estas se mostraram relevantes para o desempenho térmico da
edificação. Assim, são definidos valores limites de fator solar de elementos transparentes, assim como a
necessidade de ventilação (controlável e permanente). O sombreamento mostrou-se uma estratégia de
impacto. De forma geral, a ventilação contribui para a melhoria do desempenho térmico nos períodos
quentes.
Entende-se que, além das paredes externas e coberturas, as aberturas devem ser consideradas pelas
normas para um adequado desempenho térmico da edificação. Sugere-se que para a avaliação das aberturas,
seja adotado o fator solar, variável que permitiria tanto o uso de vidros isolantes como de dispositivos de
sombreamento para a redução dos ganhos térmicos por radiação pelas aberturas, conforme as demandas
sazonais locais. Com base nos resultados obtidos, sugere-se que as seguintes variáveis sejam adotadas para
análise de requisitos mínimos de desempenho térmico de uma edificação: a transmitância térmica, o atraso
térmico (em substituição à capacidade térmica) e a absortância solar das paredes externas; o fator solar e a
ventilação para as aberturas; e, por fim, a transmitância térmica, o atraso térmico (em substituição à
capacidade térmica) e a absortância solar das coberturas. Ressalta-se a importância de limitar o valor da
absortância das superfícies, independente da sua transmitância. A partir do estudo desenvolvido, foram
estabelecidos novos valores limites para estas variáveis. Estes valores limites são baseados nos valores de
Mahoney (UNITED NATIONS, 1971). Para refinamento dos resultados, estudos paramétricos devem ser
realizados para cada uma das variáveis sugeridas em cada uma das zonas bioclimáticas.
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RESUMO
O objetivo desse artigo é avaliar a disponibilidade de ventilação natural, externa e internamente, em
diferentes arranjos de implantação de dois modelos de edifícios habitacionais de interesse social da CDHU,
com abordagem na diferença de afastamentos (porosidade) da área estudada. Após a seleção do estudo de
caso foram definidos 3 arranjos (A, B e C) e duas distâncias de afastamento entre edifícios (11m e 6,35m)
para análise do fluxo de ventilação e a variação de velocidade incidente nas fachadas. Para as avaliações
externas e internas, utilizaram-se as ferramentas de simulação ENVI-met (v.3.1) e Autodesk FlowDesign,
respectivamente. Para as simulações foram elaborados modelos tridimensionais com as aberturas de janelas e
portas encontradas usualmente em edifícios dessa tipologia (considerando 50% do vão das janelas, portas
externas fechadas, portas internas abertas). Os dados de entrada para simulação foram as 8 direções de
incidência do vento (N, S, L, O, NO, NE, SE e SO) e a velocidade média (m/s) a partir dos dados climáticos
obtidos no INMET (2009). Foram extraídos resultados quantitativos (velocidades médias de incidência nas
fachadas e velocidades de saída para ventilação cruzada) e qualitativo (imagem do comportamento do fluxo
de vento entre os edifícios e interno aos apartamentos). Os valores mais elevados de velocidade foram
registrados nos casos em que o vento incidente é paralelo à fachada principal dos blocos (leste e oeste) e os
menores valores foram registrados nos casos em que a incidência é perpendicular à estas fachadas (norte e
sul). Valores intermediários foram registrados nos demais casos. Os resultados para as simulações com
afastamento de 6,35m, que representam um adensamento construtivo maior pela proximidade dos edifícios,
apresentaram uma redução na velocidade do ar resultante, quando comparados àquelas registradas nos
arranjos simulados com afastamento de 11m. As reduções foram na ordem de 70% a 46%. Internamente, os
resultados do estudo demonstram que houve deficiência projetual dos edifícios habitacionais, o que pode
levar à uma baixa eficiência na renovação de ar.
Palavras-chave: ventilação natural, habitação, simulação computacional.

ABSTRACT
The objective of this paper is to assess the availability of natural ventilation, externally and internally, in
different arrangements of two housing projects of the CDHU (The Housing and Urban Development
Company), addressing the difference of distances (porosity) of the studied area. After the selection of the
case study, three arrangements (A, B and C) and two distances between buildings (11m and 6.35m) were
defined for analysis of the air flow and the incident speed on the façades. For the external and internal
evaluations, the simulation tools ENVI-met (v.3.1) and Autodesk FlowDesign were used. For the
simulations, 3D models were created with the window and door dimensions usually found in buildings of
this typology (considering 50% of window openings, external doors closed and internal doors opened). The
input data were the 8 wind incidence directions (N, S, L, O, NO, NE, SE and SO) and the average velocity
(m/s) from INMET (2009). Quantitative (average incidence velocity on façade and exit velocity for cross
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ventilation) and qualitative results (images of wind flow between outdoor and indoor spaces) were obtained.
The highest velocity values were recorded in cases the incident wind is parallel to the main façade of the
buildings (E and W) and the lowest values were recorded in cases where the incidence is perpendicular to
these façades (N and S). Intermediate values were recorded in the other cases. The results of simulations
with 6.35 m spacing, which represent a higher urban density, presented a reduction in the resulting air
velocity when compared to those recorded in the arrangements with a distance of 11 m. The reductions
ranged from 46% up to 70%. Internally, the results of the study demonstrate that there was a design
deficiency of the residential buildings, which can lead to a low efficiency in the renovation of air.
Key words: natural ventilation, housing, computer simulation.

1. INTRODUÇÃO
As áreas urbanas concentram atualmente grande parte da população mundial e das atividades econômicas,
sociais, culturais, resultando numa demanda e consumo crescentes de energia, água e outros recursos.
Recortando para a América Latina, de acordo com dados da ONU-Habitat (2012), 80% da população ocupa
áreas urbanas.
No Brasil, este contingente soma cerca de 87% da população, segundo dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE, 2012). Além disso, estima-se para o ano de 2050 que a população urbana
mundial aumentará em duas vezes o valor da população referente a 2007, passando de 3,3 bilhões para 6,4
bilhões de pessoas, crescimento este que será absorvido, principalmente, por países em desenvolvimento
(ONU, 2008).
Esta previsão de aumento populacional poderá resultar em uma série de modificações sobre o
ambiente natural, urbanizando áreas que antes não eram ocupadas a fim de abrigar e garantir condições de
habitabilidade aos seres que viverão nestas áreas. O aumento de áreas urbanas, por sua vez, é frequentemente
associado com mudanças climáticas locais e deterioração das condições ambientais. Neste contexto, o
aumento nos níveis de poluição e fenômenos como ilhas de calor (ICU) são alguns dos problemas que
grandes cidades deverão enfrentar nas próximas décadas (MOCHIDA et al., 2008).
Regiões com pouca circulação de ar podem resultar no acúmulo de contaminantes emitidos por
veículos ou indústrias, além de ilhas de calor. De acordo com a configuração e posicionamento dos edifícios
altos, o vento incidente em suas fachadas poderá defletir para baixo com alta velocidade, ou ainda, ser
canalizado entre dois edifícios. Esses ventos causam desconforto e podem causar acidentes ao nível do
pedestre (WILLEMSEN, WISSE, 2007).
De acordo com Marques, (2003), a porosidade de uma determinada área diz respeito aos espaços
vazios, determinados pelos recuos entre os prédios, vazios urbanos, pilotis livres, largura das vias e espaços
dentro da cidade que permitam a passagem do vento.
A partir do conceito definido por Neophytou e Britter (2005) “a cidade respirável” sobre a
capacidade de configuração urbana permitir o transporte da poluição, a remoção e diluição do calor, e o
conceito de Britter e Benthan (2004) o qual analisa a mudança da ventilação em virtude da formação de
canyons, o estudo busca demonstrar as variações de velocidade nos diferentes arranjos de implantação.
Também a configuração do entorno que desenha esses vazios pode acarretar impacto no consumo
energético das edificações. A passagem restrita ou excessiva dos ventos nas fachadas e ao interior dos
edifícios interfere no balanço térmico da edificação e conforto do usuário acarretando a eventual necessidade
de climatização artificial. (WONG et al., 2011)
A verificação das condições de ventilação natural nas cidades com estudos de simulação
computacional auxilia na elaboração de projetos arquitetônicos ou de planejamento, possibilitando uma
análise da influência do efeito do vento em determinados locais da área em estudo. Quanto à ventilação
natural no interior das edificações, a avaliação do fenômeno para o dimensionamento, orientação e
localização das aberturas e barreiras ao vento é baseada em conceitos da teoria da mecânica dos fluidos.
(PRATA, 2005)
Diretrizes para adequadas condições de ventilação e melhoria do micro clima local não são tratadas
na legislação urbanística como código de obras da cidade de São Paulo, pois esse define distância mínima
entre edifícios de 6m, medida aproximada ao ângulo de 45º adotado no estudo e larguras de vias.
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Em vista disso o presente trabalho buscou explorar diferentes aspectos da ventilação no contexto do
ambiente urbano da cidade de São Paulo, considerando como objeto de estudo dois modelos habitacionais da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

2. OBJETIVO
O objetivo desse artigo é avaliar a disponibilidade de ventilação natural, externa e internamente, em
diferentes arranjos de implantação de dois modelos de edifícios habitacionais de interesse social da CDHU
(lâmina e agrupado), com abordagem na diferença de afastamentos (porosidade) da área estudada e na
dimensão de aberturas, respectivamente.

3. MÉTODO
As simulações de ventilação natural utilizaram como base o edifício modelo lâmina e o modelo agrupado
(figura 1a), com 4 andares sobre pilotis, resultando numa altura total de 14,80m. Os modelos utilizam o
mesmo módulo de planta baixa (2 unidades habitacionais). A diferenças entre cada tipologia de edifícios está
no número de módulos associados, sendo 1 para modelo agrupado e 4 para modelo lâmina. Estas variações
refletem os modelos usualmente construídos pela CDHU. As simulações foram desenvolvidas nos softwares
ENVI-met v. 3.1 (Bruse & Fleer, 1998; Wania, 2012) e Autodesk FlowDesign, e posteriormente analisadas
com o auxílio do Microsoft Office Excel.

(b)

(a)

Figura 1 – (a) Planta baixa com indicação de aberturas (cor amarela); (b) Planta esquemática dos modelos de edifícios lâmina e
agrupado; Fonte: Acervo próprio.

A partir das plantas tipo do CDHU foram definidos 3 arranjos de implantação - Arranjo A, B, C,
para cada um dos modelos estudados (lâmina e agrupado), delimitados por uma área padrão de 120x120m
(figura 2a). Estes arranjos foram definidos buscando-se cobrir as variações de implantação encontradas
usualmente nos projetos de habitação social.
Para cada arranjo foi estudada a intensidade de vento resultante (m/s) variando-se a porosidade da
área, definida pela implantação dos blocos. Para tanto, definiu-se o espaçamento a partir do ângulo θ,
determinado pela distância horizontal até o bloco adjacente (D) e sua altura a partir da janela do primeiro
andar (H) (figura 3). Foram utilizados os valores de 45º e 60º, correspondentes a uma distância de 11m e
6,35m, respectivamente (figura 2b). O critério de escolha destes ângulos deve-se ao fato de apresentarem
uma relação de afastamento de, no mínimo, o tamanho da edificação adjacente. Tal relação foi explorada,
sob o aspecto da iluminação natural, no estudo “Recomendações para Adequação do Conjunto Habitacional
às Condições Climáticas”, por Alucci et al. (1986).

3
1185

(b)

(a)

Figura 2 – (a) Arranjos de implantação estudados, com dimensão 120x120m – Fonte: Acervo próprio.(b) Determinação dos
afastamentos (ângulo θ) para as aná ises de ventilação. Fonte: Adaptado de Alucci et al. (1986)

Os ensaios foram realizados para incidência de vento em oito direções, correspondentes aos pontos
cardeais e colaterais (norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste). A intensidade adotada
como parâmetro de entrada foi de 3m/s, valor médio predominante para cidade de São Paulo, de acordo com
INMET (2009).
Os resultados estão descritos tanto em valores absolutos (imagens das simulações, a 3,75m de altura
do solo), quanto em valores relativos (gráficos polares). Esta altura foi definida considerando-se a altura
média das aberturas do primeiro pavimento (edifício sobre pilotis). Os valores absolutos permitem avaliar a
velocidade do ar resultante na área como um todo, evidenciando diferenças entre os valores internos a um
mesmo arranjo, para a velocidade média de referência (3m/s).
A velocidade relativa expressa o valor proporcional à velocidade incidente em determinado período
(m/s), sobre um ponto localizado a 1,5m da fachada do edifício localizado ao centro de cada arranjo.
Procurou-se minimizar as diferenças espaciais em relação à localização deste ponto entre as diferentes
variações de arranjos, com o objetivo de comparar os valores entre diferentes casos. Para um ponto que
apresente um valor 0,5 de velocidade relativa, considerando uma velocidade média de 2m/s, sua velocidade
resultante será de 1m/s. Desta forma é possível determinar se a implantação avaliada foi responsável por
reduzir ou intensificar a velocidade do ar de uma determinada área, (SZUCS, 2013).
Para as simulações de ventilação interna às edificações foram consideraram definições da NBR
15.575/ 2013, a qual orienta a análise do edifício de forma isolada e abertura utilizada no projeto
arquitetônico. Desta forma, as simulações foram feitas considerando 50% de obstrução nas janelas dos
dormitórios e da sala e aberturas totais nos ambientes como a cozinha.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Ambiente externo - Modelo Lâmina
Em todos os arranjos simulados observam-se áreas com velocidade do ar mais elevada nos cantos dos blocos
próximo à entrada modelo (em cada direção avaliada), indicando regiões de alta pressão e vento defletido
sobre as fachadas dos edifícios (destacadas nas imagens pela cor rosa). Já no interior de cada arranjo é
observada uma zona de baixa velocidade, protegida da incidência direta dos ventos (destacada nas imagens
pela cor azul), (figura 3).
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Figura 3 – Diferenças de velocidade do ar (m/s) de acordo com arranjos de implantação (A, B e C) e variação de direção de
incidência - N, NE, E, SE, S, SO, O e NO (representada pelas setas) para o modelo de edifício lâmina.

Os valores mais elevados de velocidade foram registrados quando a direção do vento incidente é
paralelo à fachada principal dos blocos (direções leste e oeste), enquanto que os menores valores foram
registrados quando a direção do vento incidente é perpendicular à estas fachadas (incidência norte e sul).
Valores intermediários foram registrados nas demais direções de incidência.
Abaixo são apresentados os gráficos referentes à velocidade relativa do ar, para as diferentes
variações de direção de incidência em relação aos arranjos. Nas simulações com ângulo θ = 45º (afastamento
de 11m entre edifícios – cor azul), a velocidade do ar variou de 0,04 (direção de incidência sul) a 1,94m/s
(direção de incidência oeste). Observa-se que este afastamento permite a entrada de ventos, mesmo em
regiões internas aos arranjos estudados, (figura 4).

Figura 4 - Velocidade relativa do ar para os três arranjos – modelo lâmina (valores representados em azul para afastamento de 11m e
em vermelho para afastamento de 6,35m entre edifícios).
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Os resultados para as simulações com ângulo θ = 60º (afastamento de 6,35m entre edifícios – cor
vermelha), que representam um adensamento construtivo maior pela proximidade das lâminas, apresentaram
uma redução média de 55% na velocidade do ar resultante, quando comparados às velocidades registradas
nos arranjos simulados com θ = 45º. Estes valores podem acarretar em situações desfavoráveis em áreas de
baixa velocidade do ar como os centros urbanizados, decorrendo em situações de acúmulo de contaminantes
e baixa dispersão de poluentes.

4.2 Ambiente externo - Modelo Agrupado
Novamente, os valores mais elevados de velocidade foram registrados nos casos em que o vento incidente é
paralelo à fachada principal do bloco central. Desta forma, a ventilação na área em estudo tem seus valores
mais elevados como resultado das direções leste e oeste, enquanto os menores valores foram registrados nos
casos norte e sul, em virtude da incidência se dar de modo perpendicular à estas fachadas. Valores
intermediários foram registrados nos demais casos, com exceção do arranjo A, que também registrou valores
altos para as direções de incidência nordeste e noroeste (figura 5).
Nas simulações com ângulo θ = 45º, a velocidade do ar variou de 0,09 (direção de incidência sul) a
1,39m/s (direção de incidência oeste). Dentre os arranjos estudados, o arranjo B foi o que apresentou maior
amplitude de variação entre as direções de incidência analisadas. Observa-se que o espaçamento de 11m
entre os edifícios permite a entrada de ventos, mesmo em regiões internas aos arranjos estudados.

Figura 5 - Diferenças de velocidade do ar (m/s) de acordo com arranjos de implantação (A, B e C) e variação de direção de
incidência - N, NE, E, SE, S, SO, O e NO (representada pelas setas) para o modelo de edifício agrupado.
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Figura 6 - Velocidade relativa do ar para os três arranjos – modelo agrupado (valores representados em azul para afastamento de 11m
e em vermelho para afastamento de 6,35m entre edifícios).

Os resultados para as simulações com ângulo θ = 60º (afastamento entre edifícios de 6,35m)
apresentaram redução na velocidade do ar resultante, quando comparados às velocidades registradas nos
arranjos simulados com θ = 45º (afastamento de 11m). As reduções foram na ordem de 70%, 46% e 49%
para os arranjos A, B e C, respectivamente, (figura 6).
Além do afastamento entre edifícios, verifica-se que a direção de incidência do vento de cada caso
estudado possui um papel importante na intensidade de ventilação sobre determinada fachada. As maiores
intensidades de vento são registradas quando este é oriundo de direções paralelas às maiores dimensões da
implantação dos edifícios.

4.3. Ambiente interno - Modelo Lâmina
Nas simulações realizadas observou-se que, predominantemente nas direções Norte e Sul, a distância entre
blocos de 6,35m acarretou uma redução de 55% da velocidade de ventos incidente nas fachadas.

Figura 7. Ventilação interna orientações (N, NE, E, SE) no modelo lâmina

Nessas direções, Norte e Sul, devido ao sentido perpendicular às aberturas sem obstruções aparentes,
houve a penetração dos ventos aos edifícios possibilitando melhoria da qualidade do ar interna e conforto
térmico dos ocupantes, em virtude da ventilação cruzada, figura 07 e 08.
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Nos demais casos, devido às velocidades intermediárias e ângulo de incidência às aberturas,
observou-se turbilhonamento, verificado principalmente nas situações SO e NO, dificultando a ventilação
cruzada e em todas as direções restrita contribuição de ventilação natural interna às unidades habitacionais,
figura 07 e 08.

Figura 8. Ventilação interna orientações (S, SO, O, NO) no modelo lâmina

Nas situações onde os blocos habitacionais estão localizados à Leste e Oeste, as maiores velocidades
(3m/s na fachada) são favoráveis a penetração do vento ao ambiente interno.
Também devido ao ângulo de incidência, nas orientações a NO e SE, observou-se a redução da
velocidade interna nos ambientes a 1m/s, sendo, portanto, mais confortável aos ocupantes.

4.4. Ambiente interno - Modelo Agrupado
As simulações realizadas considerando distanciamento de 11m entre blocos apresentaram velocidades
maiores em relação aos edifícios distanciados a 6,35m.

Figura 9. Ventilação interna orientações (N, NE, E, SE) no modelo agrupado
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Observa-se uma redução nas velocidades, para aproximadamente 1,50m/s em toda a área, e de forma
mais significativa no arranjo A. A mesma característica é observada no sentido de incidência dos ventos
transversal aos blocos nos arranjos B e C, nas orientações Norte, figura 9 e Sul, figura 10.
No caso com fluxo de ventos a Leste, figura 9, nas unidades dispostas perpendicularmente a este
fluxo é observada a penetração por meio das aberturas dos dormitórios até a sala, com velocidade de 2,7 m/s.
Já nas unidades opostas (Oeste),figura 10, no entanto, observa-se o efeito de turbilhonamento, reduzindo a
ventilação interna nos dormitórios em relação a situação anterior, porém mantendo a renovação do ar ao
ambiente.
Quando a incidência dos ventos acontece pelo Sudeste, observa-se fluxo maior de ventilação na
cozinha e lavanderia. Observa-se também que nessa direção de incidência as unidades voltadas a Oeste ficam
prejudicadas pela ausência de fluxo de ventos interna, figura 9.

Figura 10. Ventilação interna orientações (S, SO, O, NO) no modelo agrupado

Na situação onde os ventos incidem no sentido Noroeste em relação ao edifício, os ventos são
bloqueados pela própria edificação e redirecionados para percorrer a fachada, à velocidade aproximada de
5m/s. Não se observa fluxo de vento interno na fachada incidente possivelmente devido a elevada velocidade
e pequena abertura. Entretanto, nas unidades à leste, onde há a formação de turbilhonamento, o fluxo do
vento é direcionado ao interior dos dormitórios.

5. CONCLUSÕES
Este trabalho teve como objetivo estudar a ventilação natural considerando diversos contextos: diferentes
modelos de edifícios habitacionais, diferentes arranjos de implantação e diferentes distâncias de entre
edifícios, complementados pela avaliação da ventilação internamente à estas edificações.
A partir dos resultados apresentados, é possível inferir que a implantação dos edifícios possui um
fator determinante no fluxo de ventos resultante, tanto na fachada quanto internamente às unidades
habitacionais. A analisada neste trabalho tanto sob o ponto de vista da orientação em relação à direção de
incidência dos ventos quanto sob o aspecto da distância de afastamento entre os blocos, a implantação é um
dos fatores que normalmente são definidos por meio dos projetos arquitetônico e urbanístico.
Foram encontrados valores mais elevados de velocidade do ar, tanto para o modelo lâmina quando
para o agrupado, nos casos em que o vento incidente é paralelo à fachada principal dos blocos (direções leste
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e oeste), enquanto que os menores valores foram registrados nos casos que determinam uma incidência
perpendicular a estas fachadas (direções norte e sul).
Simulações com ângulo de afastamento 45º (11m), conforme esperado, resultaram em maior
velocidade do ar resultante, quando comparado aos arranjos com ângulo de afastamento 60º (6,5m), variando
de 70% a 46%.
A partir das velocidades encontradas nas fachadas por meio das simulações externas, foram
realizadas simulações internas que possibilitaram observar que os edifícios em lâmina obtiveram melhor
desempenho na ventilação em relação à situação agrupada mantendo internamente velocidades de 1,50m/s,
exceto nas situações SE, SO, NO e NE onde houve de 0% a 50% da área linear dos blocos com penetração
dos ventos.
Este estudo também chama a atenção para a necessidade de os arquitetos estejam cientes dos
aspectos ambientais dos locais para os quais estão projetando, tanto na escala da unidade quanto da
edificação como um todo. Conforme observado nos resultados apresentados, além da implantação, a
dimensão das aberturas, terá um impacto significativo na disponibilidade de ventilação interna. Estes fatores,
quando negligenciados, podem resultar em desconforto para os moradores destes edifícios e provável
utilização de energia elétrica para alcançar condições confortáveis (ventiladores, aparelhos de ar
condicionado).
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RESUMEN

La Fachada Ventilada (FV) presume una mejora frente a una convencional -de una sola hoja- en cuanto al
comportamiento térmico de los espacios, mediante la ventilación de la cámara de aire, limitada por una hoja
interior y una exterior, normalmente de juntas abiertas. Sin embargo, en los edificios construidos con FV la
situación real en la cámara suele ser diferente a la considerada en los estudios académicos realizados por
simulaciones o mediciones de prototipos. El presente trabajo analiza el movimiento de aire en la cámara de
la FV de edificios existentes construidos en la ciudad de Barcelona. Se realizaron mediciones in situ en
verano (agosto y setiembre) en diez casos de estudio mediante el uso de un anemómetro térmico Testo 405i
con telescopio extensible de 400mm y con manejo a través de un teléfono inteligente. La metodología
consistió en el monitoreo durante períodos de 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde. Los datos
se registraron cada dos segundos, según la secuencia: 5 minutos en el exterior, 20 minutos en el interior de la
cámara y 5 minutos en el exterior. Los resultados demuestran dos factores determinantes para el adecuado
desempeño del movimiento del aire en la cámara de la FV: por un lado, el aumento de incidencia de
radiación solar sobre la fachada, y por otro lado, el incremento de las aperturas de entrada y salida de aire en
la cámara. En cuanto a las temperaturas las mismas tienden a aumentar en el interior, es decir que siempre
hay ganancias de calor en la cámara de aire.
Palabras clave: Fachada Ventilada, movimiento de aire, mediciones in situ

ABSTRACT

The Ventilated Façade (VF) supposes an improvement compared with a conventional façade –single layerin terms of thermal comfort, through the ventilation of the wall cavity, limited by an inner and an outer layer,
usually of open joints. However, in buildings with VF the constructions characteristics in the wall cavity are
often different from that considered in academic studies, performed by simulations or prototype
measurements. The present work analyses the air movement in the VF wall cavity of existing buildings built
in Barcelona city. In situ measurements were made in summer in 10 buildings, using a Testo405i thermal
anemometer with management via a smartphone. The methodology consisted in the monitoring of the cases
in periods of 30 minutes in the morning and 30 minutes in the afternoon. The data were recorded every two
seconds, according to the sequence: 5 minutes outside, 20 minutes inside the wall cavity and 5 minutes
outside. The extensible telescope (400mm long) of the anemometer was introduced by the open joints of the
outer sheets, so that the sensor is perpendicular to the vertical air flow in the wall cavity. The results show
two determining factors for the adequate performance of the air movement in the VF chamber: on the one
hand, the increase in the incidence of solar radiation on the facade, and on the other hand, the increase of the
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entrance and exit apertures of air in the chamber. Besides, temperatures tend to increase in the wall cavity,
that is to say that there are always gains of heat in the air chamber.
Keywords: Ventilated Façade, air movement, in situ measurements

1. INTRODUCCIÓN

El sistema constructivo de Fachada Ventilada (FV) surge de la adopción de la doble fachada originada a
fines del siglo XIX en el Reino Unido (Cavity Wall) en medio de la corriente higienista de la época y en un
contexto climático de precipitaciones persistentes, en donde las fachadas tradicionalmente estaban
construidas con materiales porosos. Dicho sistema se adopta en España en la década del 90 con la redenominación de Fachada Ventilada. Con este cambio se pone de manifiesto el menor interés por los
problemas de estanqueidad al agua para dar relevancia al comportamiento térmico de la fachada (Paricio y
Pardal, 2014). El sistema de cerramiento se caracteriza por resolver la estanquidad al agua por medio de una
cámara drenante continua en todo su plano. Para la definición de dicha cámara se precisan dos hojas que la
limiten: la exterior -normalmente de juntas abiertas-, y la interior – liviana o de albañilería tradicional (Pardal
March, 2009).
Su creciente industrialización y comercialización a nivel mundial se basa en una mejora frente a una
fachada convencional en cuanto al comportamiento térmico de los espacios mediante la ventilación de la
cámara, en la que el aire exterior accede libremente (efecto chimenea). Esta mejora se debe a la posibilidad
de disponer el aislamiento térmico continuo por delante de los cantos de la losa o forjado y al hecho de
disponer de una protección frente a la radiación solar directa sobre el cerramiento que limita el espacio
habitable. Para que este segundo punto sea del todo efectivo hay que garantizar la ventilación de la cámara
evitando su sobrecalentamiento; de lo contrario podría llegar e temperaturas superiores a las del aire exterior.
El estado del arte del funcionamiento de la FV señala considerables mejoras térmicas y energéticas en
los espacios: un estudio por simulación computacional (CFD) indica tasas de ahorro de energía para
enfriamiento pasivo entre el 35% y el 80% (Domingez Delgado et al., 2013). Respecto al efecto chimenea y
el desempeño térmico de la cámara, un estudio plantea un modelo numérico mediante simulación, y afirma
que el rango de flujo de aire incrementa al aumentar el ancho de la cámara (Balocco, 2002). Contrariamente,
un trabajo que apunta al dimensionado de anchos de cámara, mediante simulación de fluidos dinámicos,
indica que el aumento de altura y el aumento de las diferencias de temperatura produce el incremento del
caudal inducido (no así el ancho de la cámara) (Suarez y Molina, 2015). Por otro lado, un análisis
experimental de un prototipo y la validación del modelo demuestra que el flujo de aire en la cámara depende
de las variables meteorológicas, principalmente de la velocidad y dirección del viento, y de la radiación
incidente (Peci López et al, 2012). El estudio de antecedentes advierte que los resultados varían según la
metodología empleada y son escasos los casos de investigaciones basadas en mediciones de edificios reales.
Un aspecto a considerar es que la situación real en la cámara de los edificios construidos con FV suele ser
muy diferente a la de los estudios teóricos, en los cuales no se consideran los sistemas de fijación de la hoja
exterior (perfiles horizontales y/o verticales), elementos que se encuentran regularmente dispuestos dentro de
la cámara y pueden interceder en el movimiento de aire en su interior. Esta información es crucial para
entender y validar las predicciones del comportamiento del sistema.
Por otra parte, el Código Técnico de Edificación de España (CTE) incluye a la FV en las condiciones
para cada solución constructiva de muros y fachadas. En el caso de que un proyecto pretenda la ventilación
de la cámara, el CTE hace referencia a la clasificación de las cámaras de aire según el grado de ventilación:
según el Documento Básico de Salubridad (DB-HS) para que una cámara ventile deben disponerse aberturas
de ventilación como mínimo de 0.0012m²/m². Mientras que según el Documento de Ahorro de Energía (DBHE-1) para que la cámara sea muy ventilada esta superficie debe ser como mínimo de 0.0015m²/m². En la
gran mayoría de FV construidas la superficie de juntas de la hoja exterior excede considerablemente el valor
mínimo requerido por la normativa tanto a efectos de salubridad como energéticos.
A partir de lo expuesto, el presente trabajo1 propone, a partir del relevamiento de casos reales,
caracterizar los sistemas de FV tal y como se construyen en el área de Barcelona, y realizar un diagnóstico

1

La investigación se enmarca dentro de una pasantía posdoctoral realizada en el departamento de Tecnología en la
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, dentro del grupo de investigación de “Arquitectura, energía y
medio ambiente” financiada por el Programa de Estadías en el Exterior del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.
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del funcionamiento de la cámara en los tipos de fachadas seleccionados mediante mediciones ambientales in
situ.

2. OBJETIVO
Realizar un diagnóstico del movimiento del aire en la cámara de la Fachada Ventilada en edificios existentes
construidos en el área de Barcelona. Se plantea considerar la validez del Código Técnico de Edificación de
España (CTE) respecto a las variables de ventilación de la FV según los resultados obtenidos.

3. METODOLOGÍA
3.1. Identificación, caracterización y clasificación de tipos de fachadas ventiladas en edificios
de altura media
3.1.1. Selección de casos estudio
La selección de casos de estudio constó en la identificación de 21 edificios (altura mínima de 18m) con el
sistema de FV. Se confeccionó una ficha por caso, en las cuales se incluye la localización, orientación, uso
del edificio, así como los detalles constructivos del sistema de cerramiento y la definición de las variables
dimensionales y de superficie de la cámara ventilada. Dicha información se obtuvo a partir del relevamiento
de los casos y de solicitar los detalles constructivos a las fuentes originales: arquitectos proyectistas,
empresas constructoras y empresas que comercializan el sistema estudiado.

3.1.2. Caracterización de descriptores

Para la caracterización de casos se definieron los principales descriptores a considerar, estos son: apertura de
la entrada y salida de aire de la cámara; metros lineales de apertura de las juntas abiertas de las placas
exteriores; y ancho y altura de la cámara ventilada. En la Tabla 1 y Figura 1 se presenta la descripción y las
nomenclaturas utilizadas.
Tabla 1 – Caracterización de descriptores del sistema de FV
Entrada
y Metros lineales de la apertura en Apertura de entrada (inferior)
salida de aire los extremos de la cámara
Apertura de salida (superior)

Juntas
abiertas

Cámara

Apertura de juntas verticales
Metros lineales de la apertura de
juntas verticales y/u horizontales Apertura de juntas horizontales
y superficie de juntas abiertas en
Juntas abiertas en 1m2 de
1m2 de fachada
fachada
Longitud entre la cara interior de
la HE y la cara exterior de la HI
(aislación)

Metros lineales del ancho y
altura de la cámara
Longitud de tiro de la cámara

Altura de la continuidad de la
cámara

ae
as
Jv
Jh
Sja
A
a
H
Figura 1 – Gráfico indicativo
de los descriptores

3.1.3. Clasificación de la cámara ventilada

La clasificación (Tabla 2) se realizó a partir de la variable de entrada y salida de aire. Se observó que quince
de los veintiún casos de estudio (el 70%) presentan ambos extremos de la cámara (inferior y superior)
cerrados con placas estancas. De los seis edificios restantes, sólo dos cuentan con entrada y salida de aire
abierta, y cuatro casos cuentan con alguno de los extremos abiertos.
Tabla 2– Clasificación de tipos de cámara ventilada

Cámaras Cerradas

Fachadas con entrada y salida de aire cerrada

CC

Cámaras Semi-Abiertas

Fachadas con sólo una de las aperturas de los extremos abierta, es decir,
entrada cerrada y salida abierta o entrada abierta y salida cerrada

CS

Cámaras Abiertas

Fachadas con entrada y salida de aire abierta por los extremos

CA
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En la Tabla 3 se presentan las dimensiones de los descriptores definidos en la caracterización para
cada edificio en estudio, y en la Figura 2 los edificios seleccionados según la clasificación de la cámara.
Tabla 3– Dimensiones de descriptores para cada caso de estudio
Entrada y salida
de aire
ae
as
(m)
(m)
CC1 - Hospital Espíritu Santo
CC2 - Centro comercial La Illa Diagonal
CC3 - Hotel Capri
CC4 - Viviendas C. Aiguablava.
CC5 - Viviendas Av. Diagonal Poble Nou.
CC6 - Viviendas Av. Diagonal
CC7 - Biblioteca Campus Nord UPC
CC8 - Museo de Arte Contemporáneo de Bcn
CC9 - Viviendas Roc Boronat
CC10 - Hotel AC Forum.
CC11 - Viviendas Plaza Europa
CC12 - Viviendas Corp-Diagonal
CC13 - Viviendas Vertex
CC14 - Viviendas C. Lepant
CC15 - Viviendas C. Esplugues
0.02
CS1 - Viviendas C. Encuny, Zona Franca
CS2 - Sede RBA editores
0.015
CS3 - Edificio PIC - UAB
0.07
CS4 - Biblioteca Pompeu Fabra.
0.05
CA1 - Edificio Omega - UPC
0.02
0.02
CA2 - Facultad de Ciencias - UAB
0.04
0.03

CC2*

CC1*

CC6*

CC11

Juntas abiertas
Jv
(mm)
6
6
6
6
6
3
4
4
6
10
6
-

CC3*

CC8

CC7

CC12

Jh
(mm)
8
8
10
6
8
6
8
8
-

Sja
(m2)
0.018
0.015
0.012
0.009
0.009
0.003
0.013
0.011
0.01
0.009
0.005
0.005
0.006
0.014
0.005
0.013
-

Cámara
A
(m)
0.07
0.03
0.07
0.08
0.12
0.027
0.05
0.07
0.05
0.05
0.03
0.06
0.087
0.087
0.09
0.1
0.085
0.07
0.09
0.02
0.07

CC14

CS1*
CS3*
CS4*
CS2
Figura 2 – Casos de estudio clasificados según el tipo de cámara ventilada
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CA1

H
(m)
12.5
12
22
20
2.7
2.7
12
23
16.5
18
2.7
15
18
15
12
2.9
2.7
12
12
18
14

CC5*

CC4*

CC9

CC13

a
(m)
0.07
0.03
0.07
0.02
0.07
0.05
0.07
0.05
0.05
0.02
0.048
0.06
0.06
0.05
0.1
0.058
0.03
0.06
0.02
0.07

CC10

CC15

CA2*

4

3.2. Diagnóstico de casos existentes en condiciones reales
Se realizaron mediciones en verano -agosto y setiembre- en días con cielo despejado en 13 de los edificios
caracterizados (señalados con asterisco en la Figura 2). Se utilizó un anemómetro térmico Testo 405i con
telescopio extensible de 400mm, con manejo a través de un teléfono inteligente. El equipo registra la
velocidad del aire (sensor de hilo caliente con un rango de medición 0 a 30m/s y resolución 0.01m/s) y la
temperatura del aire (sensor de temperatura tipo NTC con un rango de medición -20 a 60°C y resolución
0.1°C) cada dos segundos. En algunos casos el telescopio extensible se introdujo por las juntas abiertas de las
placas exteriores, y en otros se retiró y volvió a colocar una de las placas para poder instalar el anemómetro
dentro de la cámara de aire (Figura 3). En todos los casos se consideró la previsión de que el sensor de hilo
caliente quede perpendicular al flujo de aire vertical en la cámara. La metodología consistió en el monitoreo
de los casos en períodos de 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde. Los datos se registraron
según la secuencia: 5 minutos en el exterior, 20 minutos en el interior de la cámara y 5 minutos nuevamente
en el exterior.

Figura 3 – Imágenes de las mediciones realizadas en casos de estudio

4. RESULTADOS
4.1. Casos puntuales con equivalentes condiciones de orientación, ancho de cámara y color de HE
A fines de comparar casos con diferentes condiciones de entrada y salida de aire, se presentan los resultados
de las mediciones completas de dos edificios con equivalentes escenarios de orientación (fachada evaluada:
Sur-Oeste), color de las placas exteriores (gris) y ancho de cámara (A=0.07m). Las mediciones se realizaron
en el mes de setiembre, en días con cielo despejado en ambos casos (Radiación Global Horizontal anual
media diaria en Barcelona: 4.8kWh/m2).
4.1.1. Cámara Cerrada (CC1)- Hospital Espíritu Santo
El edificio (Figura 4) presenta una envolvente de muros de bloques de hormigón y placas exteriores de gres
de 0.6m por 0.6m, con juntas horizontales abiertas (Sja 0,018 m2/m2). Las placas se encuentran sujetas a
perfiles verticales de aluminio sección “T” de 0.07m. La longitud (ancho A) entre la cara interior de la placa
exterior y la cara exterior de la placa interior (aislación de poliuretano proyectado de 6cm) es de 7cm. La
cámara no cuenta con estrangulaciones por perfiles horizontales, por lo que el tiro de la cámara es de 7cm y
su continuidad es la de la altura total del edificio (12.5m).
- Orientación de la fachada evaluada: Sur (54°C Oeste)
- Altura de la medición exterior e interior de la cámara: 1m

Figura 4 – Imagen aérea y fachada monitoreada del caso CC1

Los resultados de las mediciones demuestran que el movimiento del aire en el interior de la cámara
desciende notablemente respecto al del aire exterior en ambos periodos monitoreados (ver Figura 5 y Tabla
4). Los datos demuestran una mayor velocidad del aire durante la tarde, periodo en el cual la máxima
exterior alcanza casi los 7m/s, mientras que en el interior de la cámara la máxima alcanzada es de 0.52m/s.
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En cuanto a las velocidades medias también se observan diferencias considerables: la media exterior es de
1.60m/s y la interior de 0.23m/s.
En cuanto a la temperatura del aire en el interior de la cámara, esta tiende a aumentar respecto al
exterior en ambos periodos del monitoreo. Durante la mañana, con menor incidencia de radiación solar en la
fachada Sur-Oeste, la temperatura media registrada en el exterior es de 28.6°C, y en el interior la misma es
de 29°C. Mientras que por la tarde, con mayor incidencia de radiación sobre la fachada, la media en el
exterior es de 33.5°C y en el interior de la cámara resulta de 38°C.

Figura 5 – Velocidad del aire y temperatura en la cámara (mañana y tarde) del caso CC1

4.1.2. Cámara Semi-abierta (CS3)- Edificio de Información Científica de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB)
La envolvente del edificio (Figura 6) cuenta con muros de ladrillo y placas exteriores de resina fenólica
laminadas compactas de la empresa Trespa, de 1m por 0.7m y de 0.70m por 0.35m, con juntas verticales
abiertas de 6mm (Sja 0,005 m2/m2). Las placas están sujetas a marcos de hierro de 0.4m sujetos a su vez a
perfiles verticales. La longitud (ancho A) entre la cara interior de la placa exterior y la cara exterior de la
placa interior (aislación de poliuretano proyectado de 3cm) es de 7cm. Las estrangulaciones por los marcos
hacen una cámara de tiro continuo de 3cm (ancho a). La cámara cuenta con apertura de entrada de aire
amplia, de 7cm, y salida de aire cerrada. La continuidad de la cámara es de la altura total del edificio (12m).
- Orientación de la fachada evaluada: Sur (40°C Oeste)
- Altura de la medición exterior e interior de la cámara: 1.5m

Figura 6 – Imagen aérea y fachada monitoreada del caso CS3

En este caso también se pueden observar descensos de la velocidad de aire en el interior de la cámara
respecto al exterior en ambos periodos monitoreados (ver Figura 7 y Tabla 4). El movimiento del aire es
mayor durante la tarde, presentando una máxima exterior de 4m/s y una máxima interior de 3.4m/s. En
cuanto a las velocidades medias, los valores registrados son de 0.8m/s en el exterior y de 0.68m/s en el
interior de la cámara.
Respecto a la temperatura se observa un aumento del aire en el interior de la cámara respecto al
exterior en ambos periodos del monitoreo. Durante la mañana, la temperatura media registrada en el exterior
es de 33.3°C, y en el interior la misma es de 35.5°C. Mientras que por la tarde, con mayor incidencia de
radiación sobre la fachada, la media en el exterior es de 32°C y en el interior de la cámara resulta de 37°C.
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Figura 7 – Velocidad del aire y temperatura en la cámara (mañana y tarde) del caso CS3
Tabla 4 – Resultados térmicos y de velocidad de aire en los casos de estudio

Temperatura del aire (°C)
Hospital Mañana
Espíritu
Santo
Tarde
Edificio
UAB

Mañana
Tarde

Interior
Exterior
Interior
Exterior
Interior
Exterior
Interior
Exterior

Máxima
29.30
28.90
39.80
38.20
36.40
33.70
38.40
33.50

Mínima
28.20
27.90
30.70
29.60
32.00
31.00
32.50
28.90

Media
28.98
28.63
38.08
33.48
35.56
33.30
37.00
31.98

Velocidad del aire (m/s)
Máxima
0.29
3.94
0.52
6.96
1.46
3.10
3.42
4.04

Mínima
0.00
0.02
0.07
0.03
0.09
0.01
0.04
0.10

Media
0.07
0.84
0.23
1.58
0.63
0.71
0.68
0.79

4.1.3. Comparación de casos
La comparación de casos advierte importantes diferencias en el movimiento de aire en el interior de la
cámara respecto al exterior. En el caso del hospital, con cámara cerrada, la diferencia exterior-interior de las
máximas es de 3.65m/s por la mañana y de 6.44m/s por la tarde. En cuanto a las medias, dichas diferencias
son de 0.77m/s durante la mañana, y de 1.35 m/s por la tarde. En el caso del edificio de la UAB, con cámara
semi-abierta, la diferencia exterior-interior de las máximas es de 1.64m/s durante la mañana y de 0.62m/s por
la tarde. En las medias dichas diferencias resultan de 0.08m/s durante la mañana y de 0.11 m/s en la tarde. Es
decir que la disminución de la velocidad máxima del aire interior respecto a la del exterior del caso con
cámara cerrada es del 92.5%, mientras que en el caso con cámara semi-abierta dicha disminución es del
15.3%. Lo mismo sucede en las velocidades medias, la disminución del caso del hospital es del 87.6% y en
el edificio de la UAB es del 12.6%. Estos valores demuestran la evidente incidencia de la apertura de la
cámara en el movimiento de aire en su interior, resultando fundamental esta variable en el correcto
funcionamiento de una FV.
En cuanto al comportamiento térmico, se observa que en los dos casos de estudio aumentan las
temperaturas máximas, mínimas y medias en el interior de la cámara; y este ascenso es mayor en las horas de
la tarde dada la mayor incidencia de radiación solar en las fachadas. En el caso del hospital las diferencias
interiores-exteriores de las temperaturas medias son de 0.35°C durante la mañana y de 4.6°C en la tarde.
Mientras que en el caso del edificio de la UAB dichas diferencias son de 2.26°C en el periodo de mañana y
de 5.2°C en la tarde.
4.2. Relación de superficie de junta abierta y velocidad del aire en la cámara
Se presentan los resultados de las velocidades medias en el interior de la cámara de todos los casos de
estudio, en relación al porcentaje de superficie de junta abierta. Se evaluaron diferentes orientaciones de
fachadas: en 4 casos se midieron las fachadas con orientación Nor-Oeste -CC2, CC4, CC6 y CA2-, en 3
casos la orientación Nor-Este -CS1, CS3 y CS4- y en 4 casos de estudio la orientación Sur-Oeste -CC1, CC3,
CC5 y CS3.
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En los edificios en los que se evaluó la orientación NO (Figura 8) la mayor velocidad de aire media es
de 0.37m/s correspondiente al caso de cámara abierta (CA2), con dimensiones de apertura de aire de 4cm en
la entrada y 3cm en la salida. En este caso es posible considerar que el movimiento del aire sería mayor si el
edificio contara con juntas abiertas en las placas exteriores. En el resto de los edificios, con cámara cerrada,
se observa que el caso CC6 no presenta movimiento de aire en el interior de la cámara. Esto se debe al hecho
de ser el único caso en el que los perfiles horizontales de sujeción de las placas exteriores hacen que el ancho
a de la cámara sea nulo, y que el ancho A de la cámara, de apenas 3cm, tenga una altura discontinua
(H=2.7m) por estrangulaciones en las losas o forjados (ver Tabla 3). En los casos CC2 y CC4 las velocidades
de aire media por la tarde son de 0.17m/s y 0.15m/s respectivamente, siendo casos en los que el ancho a de la
cámara es de 3 y 2cm respectivamente y la altura de la cámara es continua a lo largo de la altura total del
edificio.

Figura 8 – Relación de superficie de juntas abiertas y velocidad de aire en los edificios orientados al Nor-Oeste

Los edificios en los que se monitoreó la orientación NE (Figura 9) corresponden todos a la
caracterización de cámara semi-abierta. Las mayores velocidades medias corresponden al caso CS3: de
0.22m/s durante la mañana y de 0.31m/s en la tarde. Esto se debe a que es el edificio que cuenta con la
mayor dimensión de apertura de entrada de aire (7cm). Asimismo, el ancho a de la cámara es de 3cm y la
altura de la cámara es continua a lo largo de la altura total del edificio (H=12m). En cuanto al caso CS1 la
velocidad de aire media es de 0.29m/s durante la mañana y de 0.19m/s en la tarde, siendo el caso de mayor
superficie de junta abierta (0.006m2), con cámara de ancho a de 10cm, pero con la entrada de aire cerrada y
la menor dimensión de apertura de salida de aire (2cm) además de una altura de cámara discontinua
(H=2.9m) por las estrangulaciones en las losas. Por último, en el caso CS4 la velocidad media en ambos
horarios es de 0.19m/s, siendo un edificio sin juntas abiertas en las placas exteriores, pero con apertura de
entrada de aire de 5cm, ancho de cámara a de 6cm y altura continua de la cámara a lo largo de la altura total
del edificio (H=12m).

Figura 9 – Relación de superficie de juntas abiertas y velocidad de aire en los edificios orientados al Nor-Este

En la orientación SO (Figura 10) se monitorearon tres casos de cámara cerrada y un caso de cámara
semi-abierta. Este último (CS3) a pesar de ser el de menor superficie de junta abierta, es el que mayores
velocidades de aire presenta, de 0.63m/s durante la mañana y de 0.68m/s en la tarde. Esto se debe a sus
características de apertura de aire y altura continua de la cámara ya mencionadas. En cuanto a los tres casos
de cámara cerrada, los mismos cuentan con un ancho a de cámara de 7cm. El caso CC1 es el que mayores
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velocidades presenta - media de 0.07m/s en la mañana y 0.23m/s por la tarde- debido a que es el de mayor
superficie de junta abierta y cuenta con una altura continua de la cámara a lo largo del edificio (H=12m). Los
casos CC3 y CC5 presentan velocidades medias similares, de 0.06m/s por la mañana y de 0.15m/s y 0.17m/s
por la tarde respectivamente.

Figura 10 – Relación de superficie de juntas abiertas y velocidad de aire en los edificios orientados al Sur-Oeste

Por otra parte, teniendo en cuenta la sumatoria de velocidades medias del total de los casos evaluados
por orientación y por periodo horario (mañana y tarde) se observó como éstas son mayores en los horarios de
mayor incidencia de radiación solar sobre las fachadas: en los casos orientados al Nor-Oeste y al Sur-Oeste
se registraron mayores velocidades por la tarde (de 0.7m/s y 1.12m/s respectivamente) y mayores
velocidades en la mañana en los casos orientados al Nor-Este (1.1m/s). Esto indica que el incremento de
radiación solar es una variable de importancia en el aumento del movimiento de aire en la cámara de la FV.
En la Figura 11 se muestran los resultados de todos los casos de estudio, en donde se puede ver la
relación lineal del aumento de superficie de junta abierta en relación a la velocidad del aire. Esta relación es
más evidente en los casos con cámara cerrada durante la tarde, y en los casos de cámara semi-abierta durante
la mañana, debido a la mayor incidencia de radiación solar sobre las fachadas: los casos CC se encuentran
orientados al Oeste (Sur-Oeste y Nor-Oeste), mientras que los casos CS se orientan al Este (Nor-Este).
Asimismo, los edificios con apertura en una o en ambos extremos de la cámara son los que mayores
velocidades presentan en su interior, demostrando el alto grado de influencia de esta característica en el
adecuado desempeño de la FV.

Figura 11 – Relación de superficie de juntas abiertas y velocidad de aire en todos los edificios monitoreados

5. CONCLUSIONES
El diagnóstico de casos demuestra un mejor desempeño del movimiento del aire en la cámara de la FV en
función de dos aspectos: por un lado, cuando incrementa la radiación solar incidente (las velocidades de aire
en el interior de la cámara son mayores en las orientaciones con mayor incidencia de radiación solar en sus
fachadas). Y por otro lado, cuando se incrementa la apertura de entrada de aire: el mayor movimiento de aire
se da en los casos con alguno o ambos extremos de la cámara abiertos, aspecto fundamental para el
funcionamiento del “efecto chimenea”. Estos dos factores son coincidentes con los resultados obtenidos en el
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trabajo de simulación computacional del análisis termo-dinámico de fluidos en la FV (Patania, Gagliano,
2010), el cual indica que los ahorros energéticos aumentan cuando incrementa la radiación solar (por eso se
recomienda la FV para zonas de alta radiación) y cuando se incrementa la velocidad de aire de entrada.
Los resultados térmicos de los casos puntuales en estudio indican un considerable sobrecalentamiento
del aire en el interior de la cámara, el cual es mayor en los horarios de mayor incidencia solar. Este
sobrecalentamiento es necesario para favorecer el tiro por convección.
Por otra parte, si bien la gran mayoría de los casos en estudio cuentan con los extremos de la cámara
cerrada, el Código Técnico de Edificación de España avala la ventilación de la cámara a través de las juntas
abiertas de las hojas exteriores (todos los edificios evaluados en el presente trabajo cumplen con la superficie
de junta abierta mínima para que la cámara ventile según el código). Se advierte entonces que si bien a
medida que aumenta el porcentaje de superficie de junta abierta, asciende la velocidad del aire en la cámara
(media de 0.09m/s), este aumento no resulta significativo en relación a la variable de apertura de entrada y
salida de aire (media de 0.23m/s).
En función de la metodología empleada, se prevé en futuros trabajos profundizar el estudio térmico y
del movimiento del aire a partir de mediciones realizadas a distintas alturas de la cámara de la fachada
ventilada.
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RESUMEN

El incremento en la temperatura exterior, influenciado por el calentamiento global y el efecto de isla de calor
en los centros urbanos, repercute en las necesidades de confort de las personas. Resulta necesario
implementar medidas de mitigación de los impactos del cambio climático, integrando estrategias
bioclimáticas en las edificaciones. Muchas de estas estrategias suponen acciones por parte de los habitantes,
siendo esto uno de los factores de incertidumbre en el desempeño térmico real de las viviendas. El presente
estudio contribuye a identificar la influencia del comportamiento del usuario en el logro del confort térmico
interior en viviendas en la ciudad de Mendoza (32º 40´ lat. sur; 68º 51´ long. oeste y 750 msnm). Se analiza
la estrategia de ventilación nocturna en verano. Se realizó una auditoria térmica de una vivienda
representativa durante un período de 40 días en los meses de enero y febrero de 2017; y se elaboró un
registro de las acciones practicadas por los usuarios. Los resultados demuestran que un buen uso y gestión de
la envolvente en verano mediante la ventilación nocturna, favorece el logro de confort interior en un 89% de
los datos registrados. Si se realiza una ventilación constante (diurna y nocturna) solo el 22% de los datos
registrados presenta temperaturas dentro del rango de confort. Este valor desciende a 0% si los espacios
interiores no se ventilan. Se concluye que la influencia de la conducta del usuario sobre el comportamiento
térmico de la vivienda es significativa, y lo afecta directamente.
Palabras claves: uso y gestión, confort térmico, estrategias bioclimáticas.

ABSTRACT

The rise of the exterior temperature, influenced by global warming and the heat island effect in urban
centers, affects people comfort needs. Climate change mitigation measures are needed, such as the
integration of bioclimatic strategies in buildings. Many of these strategies suppose actions performed by the
inhabitants, been this an uncertainty factor in the real thermal performance of houses. This study contributes
to identify the influence of the user’s behavior on interior thermal comfort in houses located in the city of
Mendoza (32º 40´S; 68º 51´W y 750 masl). Night cooling strategy is analyzed in summer. A thermal audit of
a representative house was performed in a period of 40 days in January and February, 2017. Also, actions
performed by users were recorded. Results show that the correct use and management of the envelope in
summer through night cooling, favors the achievement of comfort by 89% of the total of recorded data. If
ventilation is constant (day and night) only 22% of the recorded data presents temperatures in the comfort
range. This value decreases to 0% if interior spaces are not ventilated. It is concluded that the influence of
the user on the thermal comfort in a house is significant and presents a direct effect.
Key words: use and management, thermal comfort, bioclimatic strategies.
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1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas la evidencia visible de los impactos del cambio climático, han generado preocupación
en diferentes sectores sociales y gubernamentales de todo el mundo. La influencia humana en el sistema
climático es clara, y las recientes emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son las más altas
de la historia. Los cambios climáticos recientes han tenido impactos generalizados en los sistemas humanos
y naturales. (IPCC, 2014)
Las altas temperaturas sumadas al efecto de isla de calor en los centros urbanos, incrementan la falta
de confort en los edificios, siendo esta la principal causa de aumentos desmedidos en el consumo energético.
El confort es un negocio muy costoso. Cerca del 40% del PBI mundial se emplea en la construcción,
operación y demolición de edificios. La mayor parte se utiliza en mantener los edificios lo suficientemente
frescos o cálidos para ser habitados, usando sistemas de aire acondicionado y calefacción central. (ROAF,
2015)
Estudios previos demuestran que las condiciones climaticas futuras modificarán la demanda de energía
para calefacción y refrigeración en los edificios. La demanda de energía para calefacción disminuirá con los
años mientras que la demanda de energía para refrigeración se incrementará del 28% al 59% para el 2070
debido al calentamiento global. (INVIDIATA; GHISI, 2016)
Este escenario futuro plantea un desafío para los arquitectos. Principalmente los edificios residenciales
deben ser concebidos como espacios de refugio de las condiciones climáticas. Esto representa a su vez un
compromiso de otorgar confort a los usuarios de los proyectos mediante posibilidades de adaptación
concebidas desde el diseño. El análisis previo del emplazamiento de la vivienda y las condiciones climáticas
del lugar, permite la incorporación de sistemas pasivos para la mejora del confort. Diversos estudios
(INVIDIATA; GHISI, 2016; PALME, 2016; ROAF, 2015; SILVA; ALMEIDA; GHISI, 2016) demuestran
que el uso de estrategias bioclimáticas pasivas es esencial para incrementar el confort térmico interior en
viviendas. Favoreciendo, a su vez, la reducción de los consumos energéticos.
La demanda de energía eléctrica en Argentina en el sector residencial representa hoy (2015) el 42% de
la demanda energética, mientras en el año 2005 representaba el 34%, siendo solo el 1,7% de la demanda
cubierta por energía de generación renovable (CAMMESA, 2015). En cuanto a la demanda de gas natural el
sector residencial es responsable del 24% del consumo total (ENARGAS, 2014).
La ciudad de Mendoza (32°40’ Latitud Sur, 68°51’ Longitud Oeste y 750 m.s.n.m) de clima templado
continental, presenta temperaturas absolutas que varían entre -6ºC en invierno y 39ºC en verano, con
variaciones diarias de aproximadamente 10ºC a 20ºC. La ciudad se sitúa en una zona semi - desértica,
caracterizada por baja humedad relativa (54,7% promedio anual) y escasas precipitaciones (218mm anuales).
Es muy importante tomar en cuenta que así como la acción climática cambia durante días y estaciones,
también cambian las demandas de los usuarios respecto de la habitabilidad interior. Es necesario que la
envolvente de las viviendas presente posibilidades de adaptación a estas dos demandas y que pueda
responderlas de forma satisfactoria, especialmente en climas cambiantes y complejos como el templado
(GANEM; ESTEVES; COCH, 2005). Para esto es primordial considerar que las personas se adaptan a su
entorno térmico realizando cambios en su vestimenta, su postura, y quizá también en sus actividades.
También adaptan su entorno térmico a sus requerimientos temporales mediante acciones tales como abrir
ventanas, mover las persianas, y ajustar la calefacción o refrigeración. Mediante dichos procesos las personas
están en equilibrio dinámico con su entorno (HUMPHREYS; RIJAL; NICOL, 2013).
Atendiendo al escenario futuro del que se habló en los párrafos anteriores, es evidente la importancia
de aplicar medidas de mitigación en las edificaciones para reducir el impacto del cambio climático. Estas
deberán dar respuesta a las necesidades de reducción del consumo energético sin descuidar el confort térmico
de los usuarios, especialmente durante los periodos de altas temperaturas. La primera actuación, debe mirar a
la reducción de la necesidad de enfriar, a través de una buena construcción en términos de adecuada
orientación, inercia térmica, protección solar, porcentaje de superficies transparentes, etcétera.
Sucesivamente, hace falta estimar las posibilidades de evacuar el calor residual mediante sistemas naturales,
como es la ventilación, sea transversal (dirigida por viento) o vertical (dirigida por diferencia de temperatura)
(PALME, 2016).
Es por tanto fundamental, contemplar la influencia de la intervención del usuario en el
comportamiento térmico de la vivienda. Teniendo en cuenta que el mismo es un elemento activo dentro del
diseño, por lo tanto este ultimo debe ser flexible. El problema hoy en día es que muchos arquitectos sólo
saben usar sistemas de calefacción y refrigeración de consumo energético para mejorar el confort y han
olvidado todas las formas antiguas de lograr pasivamente confort con comportamientos (ROAF, 2015).
2
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Siendo el comportamiento del usuario una de los principales factores de incertidumbre en el
comportamiento térmico de una vivienda (SILVA; ALMEIDA; GHISI, 2016), resulta primordial el estudio
de las variables que esto involucra, para poder así delinear las pautas a seguir a futuro en el diseño y
rehabilitación de las viviendas de la ciudad de Mendoza.

2. OBJETIVO
El presente estudio es un primer acercamiento a identificar la influencia del comportamiento del usuario en
el logro del confort térmico interior de viviendas en la ciudad de Mendoza, en verano, mediante el uso de la
estrategia de ventilación nocturna. Así mismo, busca reconocer ventajas y desventajas en el manejo de la
envolvente edilicia, durante distintas situaciones de uso de ventilación natural en periodos controlados,
horarios de ocupación, uso de artefactos eléctricos, etc.

3. MÉTODO
Para el desarrollo de este trabajo se realizó una auditoría térmica de una vivienda representativa, durante un
periodo de 40 días, en los meses de Enero y Febrero de 2017. La misma constó de 4 etapas de diagnóstico en
paralelo:
1.
2.
3.
4.

Estudio de antecedentes locales
Selección del caso de estudio. Estudio del micro-clima y del sitio de emplazamiento.
Monitoreo higrotérmico, bajo condiciones controladas de gestión de la envolvente en verano.
Registro de la gestión del usuario.

3.1. Estudio de antecedentes locales.
La región centro-oeste de Argentina se caracteriza por un clima árido templado continental, con fuerte
amplitud térmica. La ciudad de Mendoza (32º 40´ latitud sur; 68º 51´ longitud oeste y 750 msnm) presenta
temperaturas absolutas que varían entre -6ºC en invierno y 39ºC en verano, con variaciones diarias de
aproximadamente 10ºC a 20ºC, con baja humedad relativa siendo el promedio anual de 54,7%. Otro dato que
demuestra la condición semi-desértica de Mendoza es la escasez de lluvias, con un promedio anual de
218mm. La ciudad también presenta un elevado índice de radiación solar y una alta heliofanía.
Para la arquitectura de este clima, se han estudiado y propuesto por varios autores (COCH ROURA;
SERRA FLORENSA, 1991) las estrategias bioclimáticas adecuadas, incorporando todas ellas como factor
común el principio de ser sistemas flexibles, es decir, elementos o conjuntos de elementos que pueden
cambiar fácilmente su acción ambiental según las circunstancias climáticas.

Figura 1 – Carta psicrométrica para la ciudad de Mendoza. Elaboración propia. (ANDREONI TRENTACOSTE., 2014)

Las estrategias observadas en la carta psicrométrica para el clima de Mendoza (fig.4):
acondicionamiento solar pasivo, efecto de masa térmica y ventilación natural; permiten tener una
aproximación a las soluciones arquitectónicas posibles a implementar en la construcción y rehabilitación de
las viviendas urbanas.
3
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3.2. Selección del caso de estudio. Estudio del micro-clima y del sitio de emplazamiento.
Se tomó como caso de estudio una vivienda unifamiliar (figs.1, 2, 3), ubicada en una zona residencial de la
ciudad de Mendoza. La misma responde a la tipología de dúplex, con fachada principal orientada hacia el
Norte. La tecnología constructiva es de tipo tradicional para Mendoza. Los muros son de ladrillo revocados
en ambos lados, sin aislación térmica, con terminación de texturado plástico color claro. Los techos son
inclinados, de correas y machimbre de madera, aislación térmica de poliestireno expandido de 5cm de
espesor con terminación exterior de tejas cerámicas. Las carpinterías son metálicas, de chapa plegada y
vidrio simple (4mm). Cabe destacar que la vivienda no posee sistemas de refrigeración en ninguno de sus
ambientes, solo cuenta con dos ventiladores.

Figura 2 y 3 – Vivienda caso de estudio (cochera/acceso
pergolado y fachada principal). Elaboración propia.
(ANDREONI TRENTACOSTE., 2014)

Figura 4 – Vivienda caso de estudio. Planta baja, primer y segundo
piso. Ubicación de los sensores higrotérmicos en rojo
(Documentación municipal del proyecto).

3.3. Monitoreo higrotérmico.
Se recolectaron datos in–situ mediante monitoreo higrotérmico, mediciones de temperatura y humedad
relativa, por medio de la colocación de 4 micro-adquisidores de datos HOBO U10, 1 en el exterior (protegido
de la radiación solar directa) y 3 en distintos espacios en el interior de la vivienda, ver figura 4. Todos se
ubicaron suspendidos en el centro de cada espacio, a alturas equivalentes (aproximadamente a 2m del nivel
del piso) para mantenerlos alejados de la influencia de elementos constructivos con masa. Para el presente
estudio solo se analizaron los datos del ambiente estar – comedor.
El periodo de medición fue de 40 días en verano, en los meses de Enero y Febrero. El intervalo para la
toma de datos se fijó en 15 minutos y se procesó la información con los programas HOBO ware pro y Excel.
Se registraron datos bajo condiciones controladas probando el efecto que producen distintas alternativas de
manejo de la envolvente por los usuarios, contemplando aproximadamente 10 días para cada condición de
uso controlada. Durante el primer ciclo de medición los usuarios se comprometieron a posibilitar la
ventilación nocturna de la vivienda, abriendo todas las ventanas durante la noche y cerrando completamente
la casa durante el día. Así mismo, durante otro ciclo de 10 a 15 días mantuvieron las ventanas abiertas
durante el día y la noche. Durante la quincena de ausencia por vacaciones, se tomaron los registros de los
días sin ventilación. Si bien en los casos ventilados puede aparecer un aporte de ventilación desde otras
habitaciones, se considera que los resultados obtenidos son válidos para el análisis del comportamiento
térmico interior planteado en los objetivos.

3.5. Registro de la gestión del usuario.
Se realizó un cuadro de registro de datos que completaron los usuarios de la vivienda durante el periodo de
monitoreo. En el mismo se consideraron: fecha, temperaturas pronosticadas diarias, lluvia, heliofanía,
condición de uso controlada, horario de ocupación, cierre de aberturas, apertura de aberturas, uso de
ventilador, sensación de confort diurno y nocturno (ASHRAE, 2008), velocidad del aire exterior (Escala de
Beufort) y observaciones.
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4. RESULTADOS
Se presentan a continuación los resultados de las etapas de auditoria Los datos corresponden a periodos
representativos del estudio realizado en el ambiente “estar-comedor” de la vivienda caso de estudio y el
exterior de la misma, los mismos se organizan de acuerdo a las 3 alternativas de manejo de la envolvente
puestas en práctica por los usuarios , siendo estas:
1. Estrategia de ventilación natural nocturna de 8hs a 21hs. (periodo 06/01/17 al 11/01/17)
2. Ventilación nula (periodo del 16/01/17 al 20/01/17)
3. Ventilación constante (periodo 27/01/17 al 31/01/17)

4.1. Monitoreo higrotérmico.
Las figuras 5, 6 y 7 que se exponen a continuación, representan los resultados de las mediciones realizadas in
situ, bajo condiciones controladas de uso de ventilación natural nocturna, ventilación nula y ventilación
constante respectivamente.

4.1.1. Estrategia de ventilación natural nocturna.

Figura 5 – Mediciones de verano, periodo estrategia ventilación nocturna. (Elaboración propia)

Periodo de medición: 06/01/2017 al 11/01/2017.
Observaciones:
- La temperatura exterior (línea negra) varía entre 21.5ºC y 33.5ºC.
- La amplitud térmica promedio para este periodo es de 12ºC.
- Las temperaturas interiores del estar comedor (línea roja) se encuentran dentro del rango de confort
en prácticamente todo el periodo observado, superando los 28°C en menos de 1°C los días 07 y 09.
- Al cruzar los datos del registro de los usuarios, se puede detectar que los días en los cuales la
temperatura supero el rango de confort corresponden a una apertura anticipada de las aberturas (línea de
puntos naranja), que no coincidió con el descenso de temperatura en el exterior. Este efecto se puede
observar claramente en el día 06/01 al llegar los usuarios a las 21hs, horario en que la temperatura exterior
superaba a la interior en 4°C. Al abrir inmediatamente, suponiendo un horario correcto (nocturno) de
ventilación, la temperatura interior incremento bruscamente para luego descender pasadas las 24hs. Los
usuarios manifestaron encontrar la casa más fresca al llegar.
- La adecuada utilización de esta estrategia en la vivienda supone un compromiso constante del
usuario en la búsqueda de su estado de confort. La apertura y cierre de las aberturas en los horarios más
favorables, permite la conservación de temperaturas agradables en el ambiente interior.
- La ventilación nocturna del ambiente estudiado, demuestra la efectividad del aprovechamiento de la
inercia térmica de los materiales constructivos de la vivienda.
- Los resultados de la estrategia aquí analizada demuestra la factibilidad de la aplicación de las
estrategias bioclimáticas propuestas en la carta psicrométricas (punto 3.1).
5
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- Se estiman mejoras en las temperaturas interiores incrementando la calidad de la envolvente
(incorporación de aleros, aislación térmica en muros y doble vidrio en ventanas), lo que permitiría mejorar
las condiciones de confort sin necesidad de equipos de acondicionamiento artificial.

4.1.2. Ventilación nula.

Figura 6 – Mediciones de verano, periodo ventilación nula. (Elaboración propia)

Periodo de medición: 16/01/2017 al 20/01/2017.
Observaciones:
- La temperatura exterior (línea negra) varía entre 22.15ºC y 35.65ºC.
- Amplitud térmica promedio para este periodo de 13.5ºC.
- Las temperaturas interiores del estar comedor (línea roja) se encuentran por encima del rango de
confort en todo el periodo observado, con temperaturas constantes de 29 a 30.1°C.
- En el periodo seleccionado la casa se encontró deshabitada.
- Al no ventilar, los materiales másicos de la vivienda acumulan temperatura que se mantienen en el
interior, lo que se evidencia en la leve tendencia ascendente de la curva de temperatura del estar-comedor
(línea roja).

4.1.3 Ventilación constante.

Figura 7 – Mediciones de verano, periodo ventilación constante. (Elaboración propia)

Periodo de medición: 27/01/2017 al 31/01/2017.
Observaciones:
6
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- La temperatura exterior (línea negra) varía entre 21.5ºC y 37ºC.
- Amplitud térmica promedio para este periodo de 15.5ºC.
- Las temperaturas interiores del estar comedor (línea roja) se encuentran por encima del rango de
confort en todo el periodo observado, con excepción de algunos horarios nocturnos, con temperaturas que
oscilan entre los 23 y 33.5°C.
- Las variaciones de las temperaturas exteriores influyen directamente sobre las del ambiente interior,
no siendo suficientes las horas de ventilación nocturnas para acondicionar el mismo, por la acumulación de
temperatura en el interior y en los materiales másicos durante las horas de ventilación diurnas y el ingreso de
aire caliente durante el día que no llega a ser disipado con la ventilación nocturna.

4.3. Registro de la gestión del usuario.
En este punto se exponen los datos del registro realizado por los usuarios de la vivienda caso de estudio, de
acuerdo a lo detallado en el punto 3.1. Las tablas 1, 2 y 3 exponen los datos recabados in situ durante los
periodos de auditoria en 3 condiciones distintas de control de uso y gestión de la envolvente.

4.3.1. Estrategia de ventilación natural nocturna.
En la siguiente tabla (1) se detalla el registro realizado por los usuarios de la vivienda en estudio durante el
periodo de ventilación natural nocturna. Los datos más relevantes registrados en la misma son: los horarios
de apertura y cierre de aberturas, el horario de ocupación y la sensación de confort interior experimentada. Al
cotejar la tabla con el grafico de temperaturas del mismo periodo (fig. 5) se puede deducir la influencia de la
gestión de la envolvente en la oscilación de las temperaturas interiores.
Tabla 1 – Registro de acciones del usuario durante la estrategia de ventilación natural nocturna. (Elaboración propia)

4.3.2. Ventilación nula.
En la tabla (2) que se muestra a continuación, se detalla el registro realizado durante el periodo sin
ventilación. El mismo fue realizado por una persona externa a la vivienda en estudio, debido a que en este
periodo los usuarios no permanecieron en la misma. Se destacan en este caso el registro de datos climáticos y
la velocidad del aire exterior, la cual influye en las infiltraciones que se producen en el interior.
Tabla 2 – Registro de acciones del usuario durante el periodo sin ventilación. (Elaboración propia)
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4.3.3 Ventilación constante.
En el registro realizado por los usuarios en la siguiente tabla (3), se destacan las variables de horarios de
ocupación, sensacion de confort interior y el uso de ventilador en el ambiente en estudio. Se evidencia en
este caso la falta de confort manifestada por los usuarios en todo el periodo en la variable “sensación de
confort” con valores que llegan a +3 (muy caluroso) en la escala de confort (ASHRAE, 2008) y en el uso
intensivo de ventilador.
Tabla 3 – Registro de acciones del usuario durante el periodo de ventilación constante. (Elaboración propia)

5. CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio se concluye que la influencia de la conducta del
usuario sobre el comportamiento térmico de la vivienda es significativa, y lo afecta directamente.
El buen uso y gestión de la envolvente por medio de la ventilación natural nocturna en verano, permite
al usuario adaptar el ambiente interior a las condiciones de confort requeridas, conservando temperaturas
inferiores a los28°C, siempre que el mismo adopte criterios de uso propios a su vivienda, ya que el correcto
aprovechamiento de esta estrategia depende de la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior y
no de horarios precisos. Se sugiere el uso de termómetros de ambiente, para detectar el momento adecuado
de apertura y cierre de las ventanas. Por otro lado acciones menos favorables, como son la ventilación
constante (diurna y nocturna) o la falta de ventilación, resultan en la disminución del confort,
experimentando temperaturas por sobre los 33°C que el usuario intenta aplacar mediante el uso de artefactos
eléctricos, como lo es en este caso el ventilador. No obstante esto, la falta de confort en los espacios
interiores es evidente.
Los resultados demuestran (fig.8) que un buen uso y gestión de la envolvente en verano mediante la
ventilación nocturna, favorece el logro de confort interior en un 89% de los datos registrados. Si se realiza
una ventilación constante (diurna y nocturna) solo el 22% de los datos registrados presenta temperaturas
dentro del rango de confort. Este valor desciende a 0% si los locales no se ventilan.

Figura 8 – Porcentajes de confort alcanzado en las variables estudiadas. (Elaboración propia)

Es importante resaltar la baja calidad de la envolvente de la vivienda caso de estudio en lo que
respecta al logro del confort térmico, lo que sugiere la importancia de implementar mejoras como aislación
térmica en muros, protecciones solares en las aberturas Norte para sombreamiento, entre otras. La adición de
8
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mejoras a una adecuada gestión mejoraría notablemente el desempeño térmico de la vivienda. Para dicha
cuantificación, se pretende a futuro realizar simulaciones con alternativas de mejora, así como también
ampliar la cantidad de casos de estudio.
Se identifican en esta primera aproximación potencialidades que presentan las viviendas de la ciudad
de Mendoza para permitir al usuario conseguir el confort en verano, mediante estrategias de
comportamiento, siempre y cuando las características edilicias respondan a las recomendadas para la zona.
Cumpliendo con estos requerimientos se sugiere prescindir del uso de equipos de aire acondicionado
de consumo energético convencional, aportando a la reducción de los consumos energéticos mundiales.
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RESUMEN
A través del estudio y rediseño arquitectónico para la adecuación bioambiental de un prototipo de escuela
rural en Totorillas, Santiago del Estero, Argentina; se logró su eficiencia térmica-energética con uso racional
de la energía (URE); con el objeto de favorecer las condiciones de confort de esta comunidad educativa en
particular y aportar a mejorar el hábitat educativo público- rural en general; por ello se acordó la
colaboración mutua de trabajo con la institución estatal pertinente, responsable de la producción de edificios
escolares de dicha provincia, Dirección General de Arquitectura (DGA). Los resultados a los que se
arribaron son los siguientes: 1) Definición de condicionantes geográficas y climáticas, 2) Determinación de
estrategias y selección de pautas bioambientales, 3) Análisis arquitectónico- tecnológico del prototipo estatal,
4) Rediseño del prototipo para su ajuste bioclimático, 5) Evaluación térmico-energética y comparación con
valores normados, 6) Etiquetados en ambas situaciones. Se llegó a la conclusión, de que es viable la
adecuación bioambiental y la mejora de la eficiencia energética de un prototipo estatal a un nivel óptimo de
etiquetado energético “B”, modificando los componentes que definen su envolvente, con el uso de materiales
y técnicas de construcción tradicionales.
Palabras claves: escuela rural, eficiencia térmica- energética.
ABSTRACT
Through studying and architectural design for the bioenvironmental adequacy of a rural school prototype of
Totorillas, Santiago del Estero, in Argentina; thermal-energy efficiency was achieved with rational use of
energy (URE); in order to favor comfort conditions of this educational community in particular and make
improvements to public-rural habitat education in general; for it, was proposed an agreement of mutual
working cooperation with the relevant government institution, responsible for the production of school
buildings in that province. The results obtained were: 1) definition of geographical and climatic conditions,
2) strategies determination and bioenvironmental patterns selection, 3) architectonic-technological analysis
of the state prototype, 4) prototype redesign for bioclimatic adjustment 5) energetic-thermal evaluation and
its comparison with regulated values, 6) energy labeling in both situations. It came to the conclusion, is
viable bioenvironmental adequacy and is noted that it is feasible improve the energy efficiency of the state
prototype to a recommended level of energy labeling "b", modifying components defining its envelope, with
the use of materials and traditional construction techniques.
Keywords: rural school, termal energy efficiency.
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1. INTRODUCCIÓN
En el mundo actualmente, diversos grupos de investigadores han evaluado la calidad ambiental: térmica,
acústica y del aire interior en edificios escolares; donde comprobaron que en condiciones de confort el
rendimiento cognitivo de los estudiantes se incrementa (Almeida et al., 2015). En Brasil, se recomendaron
las buenas prácticas de construcción sostenible y los principios de bioclimatismo, explorando en escuelas
estrategias solares pasivas, en los cerramientos del edificio y en la elección de criterios funcionales en el
proyecto, para la máxima utilización de los factores naturales y la racionalización del uso de la energía (Leite
Frandoloso M., 2014). También en Argentina, se analizó el consumo de energía en instituciones escolares de
distintas áreas geográficas- climáticas y las incidencias de mejoras tecnológicas (San Juan et al., 2000). Al
sur de Argentina, en la provincia de La Pampa, se proyectaron y ejecutaron escuelas bioclimáticas, con
control del comportamiento térmico- energético por monitoreos en distintas estaciones del año (Filippín et
al., 2001). En la provincia de Santiago del Estero, ubicada al noroeste de Argentina, hasta el momento no
fueron encontraron antecedentes de escuelas con eficiencia bioclimática y energética. Por lo expresado
anteriormente, el fin de la actual investigación es evaluar el comportamiento bioclimático y térmicoenergético durante la situación crítica estival santiagueña, de un escuela primaria rural de tipología lineal
elegida como caso de estudio y de su propuesta de rediseño arquitectónico con la mejora tecnológica de su
envolvente, mediante diversos programas de cálculos, comparando los resultados en ambos casos y
realizando sus etiquetados energéticos; para estimar particularmente en aulas, las condiciones de confort
térmico y de ahorro energético respectivamente.

2. OBJETIVO
El siguiente trabajo presenta y analiza las características arquitectónicas y tecnológicas de un prototipo de
escuela rural de producción estatal en Santiago del Estero, Argentina, y propone una alternativa de rediseño
arquitectónico para su adecuación bioambiental, validados ambos mediante su evaluación higro-térmica y
energética, su etiquetado de eficiencia energética y su verificación según valores normados.

3. MÉTODOLOGIA
Se definen las condicionantes geográficas y climáticas de la localidad en estudio, a continuación se
determinan las estrategias generales y seleccionan las pautas particulares, para la zona bioambiental donde se
ubica la localidad de la escuela rural en análisis, según Norma IRAM 11603:1996 “Clasificación
Bioambiental de la República Argentina”. Se realiza un análisis arquitectónico y tecnológico del prototipo
estatal en su estado actual y desde su condición, se proyecta una propuesta de rediseño para su ajuste
bioclimático. Luego se calculan los valores de transmitancia térmica para muros y techos en la condición
verano del prototipo original y se lo compara con la Norma IRAM 11605:1996 de “Valores máximos de
transmitancia térmica”; así se propone ajustes para los cerramientos de techos y muros en la composición y
disposición de los materiales hasta lograr disminuir el valor de “K” para su mejora o verificar con el mínimo
admisible. Seguidamente, se obtienen valores de cargas térmicas de refrigeración “Q R”; y coeficientes
volumétricos de refrigeración “GR” de cálculo del prototipo original y el mejorado, verificando los avances y
corroborando con valor de “GR” admisible de la Norma IRAM 11.659 de “Ahorro de energía en
refrigeración”. Seguidamente se utiliza la Norma IRAM 11.604:2001 de “Ahorro de energía en
calefacción” con la cual se coteja las pérdidas de calor “G” calculadas con las admisibles de ambos
prototipos y se calculan las cargas térmicas de calefacción anual “Q”. Por último, se completa la evaluación
térmico-energética con el etiquetado de ambas situaciones con el procedimiento indicado en la Norma IRAM
11900:2010 de “Etiqueta de eficiencia energética de calefacción para edificios“.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
1. Definición de condicionantes Geográficas y Climáticas
La escuela N° 922 (Figura 1) de la localidad de Totorillas, se ubica en el departamento Ojo de Agua, ubicado
al noreste de la provincia de Santiago del Estero, de la región NOA (Norte Oeste de Argentina). Esta
localidad, pertenece a Zona Bioambiental “II-Cálida y subzona a, con amplitud térmica mayor a 14º C”,
según clasificación bioambiental de la República Argentina (Figura 2), Norma IRAM 11.603-2012.
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Figura 1 - Fotografías de la escuela N° 922, Argentina, Provincia de Santiago del Estero, Dpto. Ojo de Agua, Loc. Totorilla.

Totorillas - Esc. N° 922
Figura 2 - Ubicación Santiago del Estero en la región NOA, Zona Bioclimática “Cálida lla” (Norma IRAM 11.603-2012).

El clima es “seco semiárido estepario” según clasificación de Kôppen (Kôppen, 1936), el mismo se
caracteriza por un período estival muy cálido con las altas temperaturas y lluvioso entre los meses de octubre
a marzo, en cambio la época invernal es seca y registra temperaturas bajas (ver Tablas 1 y 2). Los vientos
predominantes son de orientación NE “Noreste” desde Octubre a Febrero y viento S “Sur” desde el mes de
Junio a Septiembre.
Tabla 1 - Datos geográficos de la Localidad.
ZONA BIOAMBIENTAL

ÁREA GEOGRÁFICA

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

ZONA lla: CÁLIDA

Loc. Totorillas, Dpto. Ojo de
Agua

27°77′60″S

64°30′28″O

199 m.s.n.m.

Amplitud térmica >14 ºC

Tabla 2 - Datos climáticos de la Localidad (Servicio Meteorológico Nacional, Estadísticas Climatológicas Período 2005- 2015).
VERANO (DICIEMBRE)

DATOS CLIMÁTICOS

(T. Min. Med; HR Máx.) (T Med; HR Med) (T. Max. Med; HR Min)

20,1º ; 74%

26,7ª ; 64%

INVIERNO (JULIO)

(T. Min. Med, HR Máx.) (T Med; HR Med) (T. Max. Med-HR Min)

33,8ª ; 51%

5,6 ªC ; 76%

12,4ªC ; 68%

20,5ª C ; 55%

2. Determinación de Estrategias y Pautas Bioambientales
Se determinaron las estrategias bioclimáticas mediante los diagramas de “Olgyay y Psicrométrico” (Figuras
3 y 4). A partir de los datos climáticos mensuales de la localidad en análisis: valores de temperatura y
humedad relativa, de valores medios máximos, medios mínimos y medios medios; se trazaron segmentos
sobre ambos diagramas. De las metodologías empleadas se obtuvieron y consideraron aquellas con mayor
porcentajes en relación a su alejamiento de la zona de confort (Garzón, B.; 2006).
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199
51,8 % Calefacción solar pasiva > Invierno
39,8 % Ventilación natural > Verano
4,7 % Confort > Agosto, Sep., Oct.
3,6 % Ventilación mecánica > Verano

42,2 % Ventilación > Verano
40,9 % Calefacción> Invierno
16,9 % Confort > Mayo-Noviembre

Figura 3 - Diagrama de Olgyay.

Figura 4 - Diagrama Psicrométrico.

Se observa en el diagrama de Olgyay (Figura 3), que las estrategias de Ventilación y Calefacción para la
época estival e invernal, tienen porcentajes próximos: 42,2% y 40,9 % respectivamente y la zona de confort
es solo de un 16,9%. Esto demuestra que la mayor parte del año, se encuentra fuera de la zona de confort,
siendo necesario adoptar estrategias generales y pautas particulares de diseño, que permitan brindar el
máximo de confort interno con mínimo costo de energías convencionales. De la lectura de la carta
Psicrométrica (Figura 4), se obtuvieron los porcentajes de calefacción solar pasiva con 51,8 %, de
ventilación natural con 39,8 %, confort con 4,7 % y ventilación mecánica de 3,6 %; siendo los más
significativos a tener en cuanta: calefacción solar pasiva y enfriamiento natural, para periodos de invierno y
verano respectivamente. A continuación se describen las Pautas Bioambientales seleccionadas,
correspondientes a cada estrategia prioritaria:
-Estrategia de calefacción solar pasiva: se aplica en período de invierno; así el diseño del edificio debe
favorecer la captación, acumulación y distribución del calor. En este caso, se elige como adecuada, la pauta
de “Ganancia directa por ventanas”; otra Pauta es la de “Protección de Aberturas” para controlar las pérdidas
de calor.
- Estrategia de enfriamiento natural: se emplea en periodo de verano y permite incrementar la sensación de
confort al incidir sobre las personas; asimismo posibilita el enfriamiento estructural. La pauta seleccionada
para este caso es “Ventilación cruzada”.
3. Análisis arquitectónico- tecnológico del prototipo estatal
3.1. Arquitectura, zooning funcional, asoleamiento y ventilación
El edificio de la escuela Nº 922, se implantó en el centro del terreno (Figura 5). Se aprecia un esquema
“lineal” que se desarrolla sobre un eje principal E-O (este-oeste) con 2 aulas rectangulares, cocina y fogón
exterior, separadas por una circulación central que se distribuyen junto con núcleo sanitario, hacia el E. y
dirección, dormitorio docente con sanitario privado en el extremo O. Estos locales mencionados hacia el E y
O son considerados de servicio, ya que en promedio son los que se habitan menos tiempo; los mismos se
encuentran orientados hacia el NE considerada una orientación “favorable” para la Norma IRAM 11.603,
que evalúa las orientaciones para cada zona bioclimática. Los locales de mayores horas de estancia, son la
cocina y las aulas, y su superficie está expuesta a la orientación suroeste considerada “desfavorable” para la
norma de referencia, ya que el norte se encuentra a 45º en relación a la planta. El patio cívico se ubica a
continuación del edificio en relación al acceso principal.

A

A

Eje principal E-O

Figura 5 - Ubicación en Terreno.

COCINA Y FOGÓN
AULAS
SANITARIOS
CIRCULACIÓN
DIRECCIÓN Y DEPÓSITO
DORMITORIO DOCENTE
PATIO CÍVICO
PANELES
SOLARES

A
A
Figura 6 - Planta de Arquitectura
con zonificación funcional.
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NORESTE

SUDOESTE
76º, 21 DE DICIEMBRE

66º, 21 DE DICIEMBRE

SOLSTICIO DE VERANO

SOLSTICIO
EQUINOCIODE VERANO
S
60º, 21 DE JUNIO

EQUINOCIO
S DE JUNIO
50º, 21

SOLSTICIO DE INVIERNO

SOLSTICIO DE INVIERNO

AULA

GALERIA

Figura 7 - Asoleamiento Corte A-A.

Figura 8 - Orientaciones recomendadas para Zona ll (Norma IRAM 11.603:1996).

Los árboles existentes solo arrojan sombra sobre los locales de servicio (Figura 10). Una galería- circulación
cubierta- antecede a todos los ambientes, y sombrea todos los ingresos a los locales en la orientación NE
(Figuras 6 y 7). Las aulas y los servicios cuentan con aberturas con protección para seguridad de malla
antivandálica (metal perforado); la misma no permite regular el asoleamiento. La radiación incide
directamente en las superficies verticales exteriores aumentando las ganancias térmicas al interior. Sería
posible corregir esta situación, planteándose parasoles móviles de lamas horizontales y verticales, para
resguardar especialmente a las aulas, en horarios críticos del periodo estival y permitir la exposición
necesaria en invierno. Las aberturas por su disposición permiten ventilación del cuadrante SO, la cual no
coincide con la dirección de los vientos predominantes (NE Verano y S en invierno), además la ventilación
no es cruzada en aulas y cocina ya que las aberturas no se localizan en ambos frentes, solo en frente SO; por
lo tanto la renovación de aire no es eficiente (Figuras 9, 10 y 11).

A

A
PANELES
SOLARES

A
Figura 9 - Vientos predominantes NE y S (km/ h).

A 10 - Planta.
Figura

Figura 11 - Corte A-A.

3.2. Características tecnológicas de la envolvente.
El prototipo estatal fue construido mediante un sistema tradicional de cerramientos verticales exteriores
portantes de mampostería de ladrillo cerámico macizo de 0,20 m de espesor revocados y tabiques de ladrillo
a la vista no portantes de 0,13 m, con encadenado sismo resistente verticales, horizontales inferiores y
superiores de hormigón armado según Norma Argentina INPRES- CIRSOC 103, de Construcciones
Sismoresistentes. La estructura de techo es metálico, de perfil C de chapa doblada, con cubierta de chapa
trapezoidal; cuenta con cámara de aire no ventilada (ático) y cielorraso de yeso suspendido (forjado) de
poliestireno expandido. Las carpinterías son de aluminio con malla anti vandálica, sin parasoles (Figura 12).
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Figura 12 - Fotografías de Escuela: Mampostería de ladrillo macizo, techo con estructura y cubierta metálica y cielorraso suspendido.

4. Rediseño de prototipo estatal, para su ajuste bioclimático.
4.1. Propuesta de rediseño de la escuela.
El volumen se llevó desde practicante el sector central del terreno, hacia el cuadrante NE, para favorecer a
los locales con las orientaciones favorables según recomendaciones de Norma IRAM 11.603:1996 (Figura
14). Con respecto a la configuración tipológica, el prototipo original es “lineal- cerrado” con un partido que
no posibilitaba el crecimiento. En el rediseño se proyectó un esquema de planta “central- abierto”, que deja
posibilidad a una obra de ampliación del edificio, si fuera necesario. Además fueron ajustadas, las
dimensiones de todos los locales, según recomendaciones de Criterios y Normativa Básica de Arquitectura
Escolar del Ministerio de Educación de la República Argentina (Figuras 13 y 14). Las aulas mejoraron
proporciones y dimensiones a las medidas reglamentarias de 7,2 x 7,2 m de eje a eje, con 52 m 2, al igual que
los servicios: dirección, dormitorio del docente, núcleo sanitario y cocina-comedor, optimizando sus
orientaciones en función de su uso.

A

Eje principal E-O
COCINA Y FOGÓN
AULAS
SANITARIOS
CIRCULACIÓN
DIRECCIÓN Y DEPÓSITO
DORMITORIO DOCENTE
PATIO CÍVICO

A
Figura 13 - Planta de conjunto y volumetría del Prototipo Rediseñado (P. R.)

Figura 14 - Planta de arquitectura P. R.

4.2. Propuesta de protección del asoleamiento con vegetación y parasoles: Al espacio exterior, se
propuso tratarlo con vegetación diversa de uso climático y ornamental, plantando árboles próximos al
edificio, para que arrojen sombra en los paramentos protegiendo las fachadas de la radiación solar, con
árboles de hoja caduca. En cuanto a las protecciones del asoleamiento a carpinterías, se incorporaron
parasoles móviles de aluminio de lamas horizontales en vanos NE y verticales para los vanos SO. Los
mismos fueron dimensionados utilizando el diagrama de Visión de Bóveda Celeste, para obtener el perfil de
obstrucción sobre la superficie vidriada en análisis; y este superpuesto al diagrama de Trayectoria Solar, en
coincidencia del eje de las orientaciones considerada, permite obtener el periodo de obstrucción solar, tanto
en meses como en horas (Figuras 15,16 y 17).

Figura 15 - Protecciones en vanos NE y SO en corte A-A de propuesta de rediseño.
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Figura 16 - Orientaciones recomendadas Zona ll.

Figura 17 - Imágenes de Parasoles NE y SO en 3D.

Figura 18 - Corte Trasversal–Ventilación cruzada.

4.3. Propuestas para favorecer la ventilación: La disposición de las aberturas en aulas del prototipo estatal
no coincide con la dirección de los vientos predominantes, y la ventilación no es cruzada (Figura 11). Por lo
tanto en el prototipo de rediseñado se agregaron aberturas superiores del tipo batiente en el interior de cada
local, que deben estar permanentemente abiertas, hacia la circulación central y así generar ventilación
bilateral con renovación de aire permanente y en forma eficiente por efecto “chimenea”. El sector central
posee un techo liviano, que favorece también a este tipo de ventilación ya que toma altura sobre el volumen
de los locales y tiene todos sus laterales libres (Figura 18).
4.4. Propuestas para mejorar la aislación de la envolvente: Se rediseñó la composición de los
cerramientos verticales exteriores; en busca de su mejora en el comportamiento térmico energético. A las
paredes de ladrillo macizo de 0.20 m se le incorporó hacia el interior aislación de lana de vidrio de 0.05m y
placa cementicia de 0.01m. Al cerramiento superior de techo de cubierta y estructura metálica del prototipo
estatal, se le incorporó aislación de poliuretano proyectado y aislación de lana de vidrio al cielorraso de
poliestireno expandido sobre el cielorraso. Finalmente a la cámara de aire (ático) que se encontraba estanca
se le adicionó rejillas para el ingreso y egreso del aire, de modo que el ático sea ventilado (Figuras 19 y 20).

Figura 19 - Detalle de envolvente del prototipo estatal.

Figura 20 - Detalle de envolvente del prototipo rediseñado.
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5. Evaluación térmico-energética y comparación con valores normados
5.1. Calculo de Transmitancia Térmica K (W/m 2.K)
Se calcularon los valores de transmitancia térmica de los cerramientos constructivos de muros y techo del
prototipo estatal y del rediseño para condición de verano, por ser la más desfavorable para la zona. Se
compararon los valores resultantes, en relación a los valores máximos de transmitancia térmica de muros y
techos admisibles en Norma del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM 11.605:1996
(Tabla 3).
Tabla 3- Valores de KMAX ADM (W/m2.K) para condición de Verano.

Zona
Bioambiental
II

Nivel A (Recomendado)

Nivel B (Medio)

Nivel C (Mínimo)

Muros

Techos

Muros

Techos

Muros

Techos

0,45

0,18

1,10

0,45

1,80

0,72

Tabla 4 - Valores de KCAL (W/m2.K) para la condición de Verano.
Cerramiento Exterior
Muro Prototipo Estatal
Muro Prototipo Rediseñado
Techo Prototipo Estatal

Kcal (W/m2.K)
2,22
0,45
0,60

Kmáx adm. (W/m2.K)
1,80
0,45
0,45

Conclusión
No Verifica Nivel C
Verifica Nivel A
No Verifica Nivel B

Techo Prototipo Rediseñado

0,14

0,18

Verifica Nivel A

En la tabla 4, puede observarse la optimización en la elección de los elementos constructivos que constituyen
los cerramientos verticales y horizontal superior, para la alternativa de rediseño. En este caso propuesto, los
valores de transmitancia térmica de cálculo “Kcal” (W/m2.K), disminuyen en forma considerable en
comparación a los del prototipo estatal. Con respecto a los valores de la norma de referencia, Kmax adm
(W/m2.K); los valores de cálculo del rediseño mejoran hasta verificar el nivel B “medio” y el nivel A
“recomendable”, para muros y techos respectivamente.
5.2. Cálculo de Gr y Carga térmica de Refrigerención- Norma IRAM 11.659
Con el programa de cálculo “TRANS-Q-E”, se pudo obtener y analizar los valores de coeficiente
volumétrico de refrigeración GR y la carga térmica de refrigerención de los dos prototipos en forma
comparativa. Resultando, que la propuesta de rediseño mejora en la reducción de la carga térmica (W),
disminuyendo un 48% aproximadamente en relación al prototopo estatal (Tabla 5).
Tabla 5 - Carga térmica del prototipo estatal y del rediseñado (TRANS-Q-E).

COEF.
VOLUMETRICO
PROTOTIPO ESTATAL

DE

Carga térmica de Refrigeración (W)
Volumen a refrigerar (m 3)
Coef. Vol. de refrigeraciòn GR (W/m3)
Coef. Vol. adm. de Refrig. GR adm (W/m3)
GR > GRadm

REFRIGERACIÒN(G R)

–

14.237,39
89,96
158,26
37,31
No Verif.

COEF. VOLUMETRICO DE REFRIGERACIÒN (GR)
PROTOTIPO REDISEÑADO
Carga térmica de Refrigeración (W)
Volumen a refrigerar (m 3)
Coef. Vol. de refrigeraciòn GR (W/m3)
Coef. Vol. adm. de Refrig. GR adm (W/m3)
GR >GRadm

7.468,57
147,00
50,81
31,39
No Verif.

Sin embargo en ambos casos fue evidente la necesidad de utilizar sistemas activos de ventilación mecánica,
por no cumplir con el valor de G R admisible estipulado por la norma (IRAM 11.659, 2004). Esto demuestra
la rigurosidad climática estival y la verificación de la necesidad de aplicación de la estrategia determinada
mediante carta Psicométrica: Ventilación Mecánica 3,6 % (Figura 4).
La disminución de la carga térmica de refrigeración (W) en la propuesta de rediseño es evidente en todos los
items de análisis (Figuras 21 y 22). Por ejemplo esto debe, a una mejora en el nivel de aislamiento térmico de
la envolvente, por lo caul se redujeron las ganancias por conducción; así mismo al incorporar protecciones
solares a los vanos se minimizaron las ganacias por asoleamiento y con la optimización del sistema de
iluminación, descendieron las ganacias por calor sensible interior.
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Figura 21 - Carga Térmica de Refrigeración (W), Prototipo Estatal.

Figura 22 - Carga Térmica R. (W), Prototipo Rediseñado.

5.3. Coeficiente Volumétrico de Pérdida de Calor -Norma IRAM 11.604
La norma IRAM 11.604-2001, de Aislación Térmica de Edificios, permite evaluar los mismos con el objeto
del ahorro energético en función del coeficiente volumétrico de pérdida de calor “G cal”, que tiene en cuenta
las pérdidas a través de cerramientos opacos y no opacos, en contacto con el terreno y renovaciones de aire
de locales. Se utilizó el programa “TRANS-Q-E”, para el cálculo de coeficiente volumétrico G de pérdidas
de calor, de la carga térmica de calefacción y de la demanda de energía. Puede observarse en el resumen de
la tabla 6, que los valores obtenidos del cálculo del prototipo original no verifican, mientras que en el
propuesto se logra optimizar el coeficiente considerado, en relación al valor admisible por la norma de
referencia.
Tabla 6 - Valores comparativos de G cálculo y G admisible en ambos prototipo (TRANS-Q-E).

COEFICIENTE VOLUMETRICO DE Pe. DE CALOR (G)
PROTOTIPO ESTATAL
G= perd v. Transm + cap calorif x renov de aire
W/m3.k

COEFICIENTE VOLUMETRICO DE Pe. DE CALOR (G)
PROTOTIPO REDISEÑADO
G= perd v. Transm + cap calorif x renov de aire
W/m3.k

G cal=

3,31

G cal=

G adm (IRAM 11.604)=

2,09

G adm (IRAM 11.604)=

G cal > G adm

No Verif.

1,39
2,09
G cal < G adm

Si Verifica

6- Etiquetado de Eficiencia Energetica -Norma IRAM 11.900
Mediante el programa de cálculo “EtiquEArq”, se pudo obtener el etiquetado del nivel de eficiencia
energética de calefacción de ambos edificios escolares, el prototipo estatal y su propuesta de rediseño; según
la transmitancia térmica de los elementos componentes de las respectivas envolventes, en relación a
parametros específicos en norma IRAM 11.900. La norma establece como temperatura interior de diseño
20°C, y especifica ocho clases de eficiencia energética, de acuerdo a la variación media ponderada de la
temperatura (ζm), entre la superficie interior de la envolvente y la temperatura interior de diseño en grados
Celsius. El prototipo estatal resultó, clasificarse en clase “H”, la de menor eficiencia mientras que el
rediseñado mejora su eficiencia al segundo escalafón de clase “B” del grupo verde, de los de mayor u óptima
eficiencia (Figuras 23 y 24).

Figura 23 - Etiqueta de eficiencia energética prototipo estatal. Figura 24 - Etiqueta de eficiencia energética prototipo rediseñado.
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5. CONCLUSION
Al definir las estrategias bioclimáticas consideradas para la zona bioambiental “IIa- Cálida”, se
seleccionaron las pautas de diseño más adecuadas para una producción del hábitat escolar con adecuación
bioambiental; es decir, aquellas que mejor se adaptan al clima y el contexto de la localidad en análisis y
ajustan a las necesidades térmico-energéticas, de ventilación, tecnológicas, entre otras. Se reformuló el
prototipo desde una tipología lineal, sin posibilidad de crecimiento, a una tipología central entorno a una
galería cubierta, con posibilidad a una futura ampliación. De esta manera, se propuso mantener el plan de
necesidades arquitectónico, reubicando funciones para rediseñar su morfología y las disposiciones
tecnológicas en general, de manera de posibilitar la eficiencia térmico- energética en comparación con
valores normados, disminuyendo el uso de energía necesaria para refrigerar y calefaccionar. Se ajustó las
dimensiones y proporciones de aulas, para que cumplan con normas de infraestructura escolar y que tengan
óptimas posibilidades de ventilación y asoleamiento. Fueron propuestas sombrear superficies verticales de
paramentos, mediante la protección de vegetación de hojas caducas y parasoles móviles en carpinterías,
dimensionados y adaptados formalmente a las diferentes orientaciones.
La resolución tecnológica de muros y techo, del edificio escolar estatal no verificaba el nivel C, “mínimo” de
cálculo de transmisión térmica “K” (W/m2.K) establecido por la Norma IRAM 11.605: 1996; con lo cual se
propuso una alterativa en la elección de materiales y la disposición en los elementos constructivos en la
envolvente del prototipo rediseñado. Este cambio, produjo la disminución del valor de cálculo de K; que
permitió verificar el "nivel B medio, para los muros exteriores y el nivel A “recomendado” para el techo. Los
nuevos cerramientos se estudiaron hasta nivel de detalles constructivos, y fueron conformados con el fin de
disminuir las pérdidas y ganancias de calor en las diferentes estaciones del año, permitiendo colaborar en el
ahorro energético para calefacción y disminuir el uso de sistemas activos para refrigeración. Con respecto al
etiquetado de eficiencia energética de calefacción, en el caso del prototipo rediseñado se logró llegar hasta el
nivel B, “óptimo”, mejorando cinco posiciones con respecto al prototipo estatal que se encontraba etiquetado
en nivel H, el de menor eficiencia, considerado el último escalafón según Norma IRAM 11.900.
El aporte del presente trabajo de investigación, es el de idear un conjunto de pautas bioambientales, que
podrán aplicarse en diseños de edificios escolares nuevos o que lograrán ahondar en mejoras para futuras
reformas en los mismos. De esta manera, se contribuye al propósito de optimizar las condiciones de confort
en la habitabilidad y por consiguiente, de la calidad de vida en las comunidades escolares de la provincia de
Santiago del Estero, Argentina.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un análisis comparativo de los resultados obtenidos a partir de la
simulación computacional del comportamiento higrotérmico de una vivienda sencilla utilizando dos
plataformas de cálculo: Energy Plus y COMSOL Multiphysics. Las simulaciones numéricas se comparan
con datos experimentales obtenidos del monitoreo de una vivienda ubicada en la ciudad de Salta, Argentina
(24° 47 09 S, 65° 24 41 O, 1183 msnm) entre el 5 y el 17 de mayo de 2011. Con Energy Plus (software
abierto específicamente diseñado para simulación de edificios), se simuló una única zona térmica,
considerando las dimensiones, materiales y ubicación geográfica de la vivienda monitoreada. Con COMSOL
Multiphysics -aplicación que permite la resolución de problemas en multifísica usando la técnica de
elementos finitos-, se realizó un primer modelo simplificado en dos dimensiones (2D) considerando un corte
en la dirección Este-Oeste de la vivienda. En este caso, se implementó un balance térmico de la masa de aire
en forma global definiendo la ecuación diferencial acoplada con el modelo en 2D de transferencia de calor en
las paredes y el suelo, y un balance másico (humedad) de la masa de aire mediante su correspondiente
ecuación diferencial. La comparación entre los resultados obtenidos con ambas plataformas de cálculo
muestra un buen acuerdo. Las simplificaciones inherentes al EnergyPlus son apropiadas para el estudio de
viviendas o edificios altamente complejos ya que agilizan fuertemente el tiempo de cálculo. COMSOL
Multiphysics permite un estudio mucho más detallado de la transferencia de calor y masa ya que es posible
modelar en 2 y 3 dimensiones, incluso en el aire de la zona (no realizado en este trabajo). Además, esta
plataforma de cálculo resulta especialmente útil para el estudio de aspectos localizados de las construcciones
(puentes térmicos, condensación de humedad, etc). En síntesis, ambas aplicaciones tienen distintas
potencialidades para el análisis energético de las construcciones según sea el objetivo que se desee alcanzar.
Palabras-clave: simulación computacional, EnergyPlus, COMSOL Multiphysics, vivienda

ABSTRACT
On the present paper its presented the simulation of the hygrothermal behavior of a simple house
through two softwares, Energy Plus y COMSOL Multiphysics. The numerical simulations are compared with
experimental data obtained from the monitoring of a house located in the city of Salta, Argentine (24° 47
09 S, 65° 24 41 O, 1183 msnm) between May 5 and 17, 2011. With Energy Plus (open source software
specifically designed for building simulation), a single thermal zone was simulated, considering the
dimensions, materials and geographical location of the monitored dwelling. With COMSOL Multiphysics
(designed for resolution of multiphysical problems using finite element), a simplified first model was made
in two dimensions considering a division in the East-West direction of the house. A thermal balance of the
air mass in global form was considered, defining corresponding ODE copled with the 2D model of heat
transfer in the walls and floor, and a mass balance (humidity) of the mass of air by the corresponding ODE.
The risk of condensation was briefly analyzed, concluding that it is necessary to include advanced moisture
transfer models in the walls especially for cities with humid climates. The comparison between the results
obtained with both softwares shows a positive agreement. The simplifications inherent to the EnergyPlus are
appropriate for the study of houses or buildings of highly complexity as they greatly accelerate the
calculation time. COMSOL Multiphysics allows a much more detailed study of the transfer of heat and mass
since it is possible to model in 2 and 3 dimension, even in the air of the zone (not fulfilled in this work). This
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software is especially useful for analyzing localized aspects of constructions (thermal bridges, condensation
of humidity, etc.). Therefore both software have different potentialities for the energy analysis of the
constructions according to the objective that is wanted to reach
Keywords: : computacional simulation, EnergyPlus, COMSOL Multiphysics, dwelling

1. INTRODUCIÓN
La crisis energética supone necesario el máximo aprovechamiento tanto de las energías fósiles como
de las fuentes de energías alternativas y/o renovables.
En este contexto, la eficiencia energética constituye en sí misma una fuente de energía limpia de gran
potencial (AZQUETA, 2014). La integración de un uso ambientalmente sustentable y socialmente equitativo
de los recursos energéticos disponibles así como la aplicación de criterios de sustentabilidad durante todo el
ciclo de vida de los ambientes construídos responde al reconocimiento de la limitada disponibilidad de
recursos naturales no renovables y a la toma de conciencia sobre el progresivo deterioro de las condiciones
ambientales y de sus diversos impactos sobre los sistemas que son soporte de vida a nivel local y global.
Desde esta perspectiva de análisis, la simulación energética de edificios constituye un recurso
indispensable para la estimación del consumo energético de construcciones a partir de la consideración de los
diversos aspectos involucrados en las mismas: opciones de diseño, características de los materiales
utilizados, condiciones climáticas, modalidades de uso y aporte de energías renovables, entre tantos otros. En
particular, la ventaja de utilizar procesos de simulación en la etapa de proyecto radica en la posibilidad de
estudiar cambios y mejoras sobre el diseño original que promuevan una efectiva reducción del consumo
energético, necesario para alcanzar niveles de confort socialmente sustentables y equitativos asociados al
concepto de vivienda digna (MERCADO ET AL., 2010; CORTÉS ET AL., 2011; LANZETTI, 2010).
Diversos trabajos comparan los resultados de diferentes herramientas de software para la construcción
de simulaciones de la transferencia de calor en edificios (CRAWLEY ET AL, 2001, FLORES LARSEN,
2011, ANDOLSUNA ET AL, 2011, GERLICH, ET AL, 2013)
En este trabajo, se realiza la simulación energética de una vivienda sencilla mediante su modelización
computacional sobre dos plataformas de cálculo: EnergyPlus (software abierto específicamente diseñado a
tal fin, utilizado a nivel internacional) y COMSOL Multiphysics, diseñado para la resolución de problemas
de transferencia usando la metodología de elementos finitos y que posibilita el abordaje de problemas
altamente complejos. Las simulaciones numéricas se comparan con datos experimentales del monitoreo de
una vivienda.

2. OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo de las plataformas de cálculo EnergyPlus
y COMSOL Multiphysics utilizando como prototipo de estudio una vivienda sencilla con el propósito de
evaluar el alcance de cada una de estas aplicaciones, así como sus ventajas y desventajas, para su utilización
efectiva en la simulación energética de viviendas en futuras aplicaciones con objetivos específicos.

3. MÉTODO
Se modelizó el comportamiento higró - térmico de una vivienda sencilla ubicada en la ciudad de Salta,
Argentina (24° 47 09 S, 65° 24 41 O, 1183 msnm) que funciona como depósito (FLORES LARSEN,
2011).
La construcción tiene superfície de 3.5m x 3.8m, posee un volumen de 39.4m3, y su orientación es 17º
Suroeste. Las paredes son de ladrillo macizo de 15cm de espesor, sin revoque. El techo es de machimbre de
pino con membrana hidrófuga y teja francesa roja, sin aislación térmica, con una pendiente de 13.8º hacia el
Este. La altura del techo en la parte más baja es de 2.46m y en la parte más alta de 3.40m. El contrapiso es de
hormigón de 15cm de espesor sobre malla de hierro, sin aislación. El prototipo cuenta con una ventana de
1.10xm x 1.60m (orientación NO), con marco de madera y vidrio simple de 4mm de espesor, y cuenta con
una puerta de 2.0m de altura y 0.8m de ancho (orientación SO). En el exterior, las superficies que producen
sombreado son una medianera de 1.95m de altura hacia el Norte y Oeste. El prototipo se encuentra alejado
25m de otras construcciones y el entorno es de césped. No cuenta con ningún sistema de calefacción o
refrigeración.
El monitoreo de esta vivienda se realizó entre el 5 y el 17 de mayo de 2011 (FLORES LARSEN,
2011). Se utilizaron dataloggers HOBO modelos U12-001, U12-006 y U12-012 para registrar cada 15
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minutos la temperatura del aire interior y exterior, la temperatura superficial de la tierra y la temperatura del
piso del prototipo. La temperatura superficial de la tierra se midió a 5 cm de profundidad, y a una distancia
de 4m del prototipo. La temperatura exterior se registró con un HOBO ubicado al abrigo de la radiación
solar. Durante los días de monitoreo la ventana se oscureció completamente y la puerta se mantuvo cerrada.
No se dispone de la medición de humedad relativa de la vivienda.
Con los valores medidos de temperatura y humedad relativa ambiente, radiación solar incidente sobre
el plano horizontal, viento y presión atmosférica, se confeccionó la base de datos de clima a utilizar en las
simulaciones.
El suelo se comporta como un sólido semi-infinito ya que las oscilaciones horarias de temperatura en
la superficie del piso se amortiguan al aumentar la profundidad: a 1m de profundidad estas oscilaciones son
prácticamente despreciables y la temperatura de la tierra puede considerarse constante y cercana a la
temperatura media anual del aire del lugar (INCROPERA Y DE WITT, 1990). Por lo tanto, puede
modelizarse como una placa plana de cierto espesor con propiedades térmicas constantes, cuya temperatura
en la base inferior es también constante. Otra opción, con resultados equivalentes, es considerar una
condición adiabática en dicha superficie inferior.
La simulación se realizó utilizando dos plataformas de cálculo basadas en diferentes metodologias y
con distintas prestaciones: Energy Plus y COMSOL Multiphysics. Además, estos resultados se comparan con
datos experimentales del monitoreo del prototipo descripto anteriormente.
Energy Plus es un programa abierto específicamente diseñado para la simulación energética de edificios
usado por ingenieros, arquitectos e investigadores para modelar y estudiar el uso de energía y agua en
edificios. El software se basa en una descripción de la infraestructura del edificio que, además del diseño
constructivo, incluye los sistemas de aclimatamiento, cargas térmicas, sistemas mecánicos, etc. Considera un
balance térmico del aire de cada zona térmica y transferencias de calor unidimensional a través de las
paredes y del suelo suponiendo que la temperatura sobre todas las superficies (opacas o transparentes) es
uniforme. Las condiciones de contorno sobre cada superficie opaca de las paredes son: intercambio de calor
convectivo interior y exterior, intercambio de calor radiativo con el cielo, intercambio radiativo de onda larga
entre superficies y radiación solar incidente. En forma similar, realiza el balance de masa (humedad) en el
aire de cada zona y dispone de tres opciones posibles para la simulación de la transferencia de humedad en
las paredes: EC (effective capacitance model), EMPD (effective moisture penetration depth model) y
HAMT (combined heat and moisture transfer model) (ENERGYPLUS, 2016).
Debido a que la vivienda cuenta con una sola habitación se simuló como una única zona térmica
(FLORES LARSEN, 2011), Figura 1a). Se consideraron las dimensiones de la construcción, su
configuración, los materiales utilizados y la ubicación geográfica del prototipo. El suelo se modeló como una
capa de tierra de 1m de espesor con propiedades térmicas constantes y cuya temperatura en la base inferior
es también constante (17.6°C). Sobre esta capa de tierra se agregó una capa de hormigón correspondiente al
piso de la casa, expuesta a las mismas condiciones de contorno que el resto de las superficies opacas
internas.
Como método de cálculo se seleccionó el de Diferencias Finitas, que por defecto considera el modelo
de capacitancias efectivas (EC). Si bien éste es el modelo menos realista, es de simple implementación y
requiere menos tiempo de cálculo. También es útil en casos complejos donde no se dispone de información
confiable respecto a los materiales que conforman las paredes o donde no se requiere conocer el contenido de
humedad en las paredes (WOODS, ET AL 2013).
EnergyPlus permite considerar hora a hora el sombreado de todas las superficies circundantes e
incluye en el cálculo la transferencia de calor por radiación. Además se utilizaron valores horarios de
velocidad de viento, con lo que los coeficientes convectivos exteriores varían hora a hora. En cuanto a los
coeficientes convectivos interiores, se utilizaron los valores horarios calculados internamente por el
programa y se consideró una infiltración de aire ambiente a razón a 0.5 renovaciones de aire por hora
(FLORES LARSEN, 2011).
COMSOL Multiphysics es una plataforma de cálculo diseñada para la resolución numérica de
problemas por elementos finitos, con variadas aplicaciones en el campo de la Física y de la Ingeniería,
especialmente cuando intervienen fenómenos acoplados o multifísicos. Ofrece una amplia variedad de
posibilidades de programación, preprocesado y postprocesado. Posee interfaces de usuario convencionales
específicas para cada área de la Física, permitiendo, además, el ingreso de sistemas acoplados de ecuaciones
en derivadas parciales (EDP) u ordinarias (ODE). El usuario debe definir el modelo en su totalidad:
geometría, materiales, procesos físicos involucrados (eligiendo un módulo o ingresando las ecuaciones),
condiciones iniciales y de contorno, coeficientes necesarios, mallado y métodos de resolución (solvers)
apropiados a cada caso.
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Se realizó un primer modelo simplificado 2D considerando un corte en la dirección Este-Oeste de la
vivienda (Figura 1b). Se incluyó una porción del suelo de 1m de produndidad con una extensión 12m con
temperatura impuesta en la superficie inferior y condiciones adiabáticas en las superficies laterales.
Para la zona se consideró un balance térmico de la masa de aire en forma global definiendo la
correspondiente ODE acoplada con el modelo en 2D de transferencia de calor en las paredes y el suelo. Se
consideraron las mismas condiciones de contorno sobre cada superficie de las paredes pero se ingresaron
valores constantes de los coeficientes de transferencia de calor por convección interiores y exteriores.
Además se realizó un balance másico (humedad) de la masa de aire mediante la correspondiente ODE. En
este caso no se consideró transferencia de agua en las paredes, con lo cual solo se tuvo en cuenta el aporte de
humedad debido a las infiltraciones.
(a)

(b)

Fig. 1: Modelo de la vivienda simulada en: (a) EnergyPlus, (b) COMSOL Multiphysics (2D)

Con el objeto de comparar los resultados numéricos con los datos experimentales, en ambos casos se
simularon siete días en el mes de mayo de 2011 (entre el 10 y el 16), comenzando la simulación 30 días
antes, a partir de condición inicial de temperatura constante, para asegurar la convergencia. Se utilizó la base
de datos de clima de la ciudad de Salta confeccionada con datos medidos durante el monitoreo de la vivienda
como se mencionó anteriormente. Las propiedades térmicas de los materiales del prototipo y del suelo se
obtuvieron de la literatura (INCROPERA Y DEWITT, 1990, FLORES LARSEN, 2011).
A los efectos de determinar la calidad del ajuste entre los resultados de las diferentes simulaciones y
los datos experimentales, se usaron la desviación relativa media (MRD) y el error estándar (SE). Un alto
valor de MRD y SE significa que el modelo falla en explicar las variaciones de las mediciones
experimentales.
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4. RESULTADOS
En la Figura 2 se muestran las condiciones climáticas medidas que fueron usadas en la modelización
computacional implementada sobre ambas plataformas de cálculo durante el período de tiempo simulado.

Figura 2: Valores horarios medidos de (a) temperatura ambiente, (b) humedad relativa ambiente y
(c) radiación solar sobre la superficie horizontal

Puede observarse en la Figura 2 c) que los días 129 y 131 son los días de mayor radiación solar,
correspondiendo aproximadamente a días de cielo claro. A partir de la radiación solar medida en el plano
horizontal se calculó la radiación incidente sobre cada plano considerando el ángulo de inclinación y el
azimuth correspondiente (DUFFIE Y BECKMAN, 2006) y se ingresaron al COMSOL para definir el flujo
de calor sobre cada superficie. EnergyPlus hace este cálculo internamente a partir de la información incluida
en el archivo de clima.
Durante el monitoreo de la vivienda, se registró la temperatura superficial del suelo exterior a 5cm de
profundidad, y a una distancia de 4m del prototipo. La Figura 3 compara esta temperatura medida del suelo,
con la correspondiente simulada por COMSOL, observándose un buen ajuste entre ambas. Se consideró para
la superficie del suelo un albedo de 0.25, una absortancia de 0.75 y una emisividad de 0.9 (INCROPERA Y
DEWITT, 1990).
La Figura 4 muestra la evolución de la temperatura del aire interior de la vivienda calculada con ambas
plataformas de cálculo. Si bien se tiene un buen ajuste (Tabla 1), ninguno de los modelos reproduce las
máximas temperaturas que aparecen fundamentalmente los días de cielo claro, de máxima radiación solar.
En la descripción de la experiencia se especifica que las aberturas fueron cerradas a los efectos de no
considerar ganancia térmica a través de ellas, sin embargo es probable que el cierre no fuera perfecto y
efectivamente se haya producido una ganancia no despreciable principalmente los días de cielo claro, que no
fue incluida en los modelos.
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Figura 3: Temperatura del suelo medida y calculada con COMSOL

Figura 4: Evolución de temperatura de la zona, valores medidos y simulados.

Debido a que EnergyPlus considera que las temperaturas son uniformes sobre todas las superficies
(transferencia unidireccional), se comparan la temperatura simulada con EnergyPlus con las temperaturas
promedio medida y simuladas con COMSOL (Figura 5). La simulación con EnergyPlus presenta las mayores
diferencias como puede verse en los valores de MRD y SE (Tabla 1), considerandose que el ajuste es bueno.
Tabla 1. Desviación relativa media (MRD) y error estándar (SE) entre valores de temperatura medidas y predichas.
MRD
SE (°C)
ENERGYPLUS
COMSOL
ENERGYPLUS
COMSOL
Tzona
0.031923
0.037422244
0.013339903
0.960685465
Tpiso
0.021854
0.013339903
0.469274
0.289690872

La evolución de la humedad relativa del aire interior de la vivienda simulada con ambas plataformas
de cálculo se muestra en la Figura 6. Estas simulaciones sólo tienen en cuenta la influencia de las
renovaciones de aire ya que no se consideró la transferencia de humedad en las paredes. A pesar de que la
HR del ambiente fue mayor a 90% durante las noches, la humedad relativa (HR) de la zona no superó el 90%
por lo cual no se produjo condensación. Esto se debe a la inercia térmica de la vivienda que mantiene la
temperatura de la zona mayor a la temperatura ambiente. Podría estimarse el riesgo de condensación sobre
las paredes o el techo analizando la temperatura de las superficies interiores. En la Figura 7 se muestra la
evolución de las temperaturas simuladas, tanto de la zona como de las superficies internas de las paredes y
del techo. EnergyPlus no predice grandes diferencias entre las temperaturas de las paredes y la temperatura
de la zona, con lo cual no es probable la condensación. Sin embargo COMSOL predice mayores diferencias
para el techo, hasta 3°C durante las noches y 6°C durante el día (principalmente los días de cielo claro).
Debido a la alta humedad relativa del aire en la zona durante la noche (entre 70 y 85%), hay riesgo de
condensación qeu deberá cuantificarse en trabajos futuros. Se requiere un análisis más detallado de esta
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problemática que incluya el análisis de los coeficientes de transferencia de calor por convección interiores y
exteriores usados por ambas plataformas.

Figura 5: Evolución de temperatura del piso de la zona, valores medidos y simulados.

Figura 6: Evolución de la humedad relativa del aire de la zona, valores simulados.

Figura 7: Evolución de temperatura en la superficie interior de las paredes y el techo y de la zona, valores simulados.
Temperatura de la zona en lineas de punto

El modelo en 2D realizado con COMSOL permite analizar diferentes perfiles y distribuciones de
temperatura en distintos momentos del día. En la Figura 8 (a) se muestran el eje x y las superficies del piso y
del techo (en rojo), sobre las cuales se muestran las temperaturas simuladas, para diferentes tiempos durante
el día 12 de mayo (día de máxima amplitud térmica): a las 0 hs, 8 hs, 12 hs y 18 hs. Puede verse que no son
uniformes y que los mayores cambios ocurren, aproximadamente, a 0.3m de los bordes para el piso y a 0.2m
para el techo. EnergyPlus considera que las temperaturas sobre todas las superficies son constantes,
despreciando este efecto de borde. Esta simplificación podría no ser adecuada cuando se analicen zonas
térmicas más pequeñas.
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Techo

Piso
0

x
(a)

(b)
(c)
Figura 8: (a) Dirección x y superficies interiores del piso y del techo.
Temperatura para distintas horas del día 12 de mayo (día 131) sobre (b) el piso y c) sobre el techo

En la Figura 9 se muestra la distribución de temperatura en las paredes, techo y suelo para un día
típico, cuando la temperatura de la zona toma valores extremos (durante el día y durante la noche).
En la Figura 10 se muestra el detalle de la distribución de temperatura en la esquina inferior derecha
(Este) en estos mismos momentos. Esto es particularmente útil para analizar los puentes térmicos que se
producen debido a las diferentes propiedades térmicas de los materiales usados y para el análisis del riesgo
de condensación. La zona afectada por los efectos de borde es de

(a)
(b)
Figura 9: Distribución de temperaturas en paredes, techo y suelo, para dos momentos durante el día 131 (12 de mayo),
cuando la temperatura de la zona es (a) máxima y (b) mínima

(a)
(b)
Figura 10: Distribución de temperaturas en el ángulo inferior izquierdo para dos momentos durante el día, cuando la
temperatura de la zona es (a) máxima y (b) mínima
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5. CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta un análisis comparativo de los resultados obtenidos a partir de la
simulación del comportamiento higrotérmico de una vivienda sencilla utilizando dos plataformas de cálculo:
EnergyPlus y COMSOL Multiphysics. Se compara la temperatura de la zona y del piso con datos
experimentales. Los resultados obtenidos para ambas aplicaciones son similares entre si y aproximan
razonablemente a las mediciones experimentales, a pesar de las características distintas de cada modelo. Las
mayores diferencias se observan en la temperatura interior del techo. Esta pared es la más liviana y su
comportamiento es muy dependiente de los coeficientes de transferencia de calor por convección interior y
exterior.
EnergyPlus fue diseñado específicamente para la simulación energética de edificios, por lo tanto tiene
restricciones respecto a las condiciones físicas que pueden simularse. Por ejemplo, no es posible incorporar
una condición de tipo Dirichlet (temperatura impuesta sobre una superficie). Estas simplificaciones,
inherentes al diseño de la aplicación (transferencias unidireccionales, balance global en cada zona, etc), son
apropiadas para el estudio de viviendas o edificios altamente complejos ya que agilizan fuertemente el
tiempo de cálculo. Resulta especialmente útil para profesionales vinculados con el diseño y construcción de
viviendas a través de interfaces que simplifican su uso, ya que el entorno propio del EnergyPlus es poco
amigable.
COMSOL permite un estudio mucho más detallado de los procesos de transferencia de calor y de
masa, ya que es posible modelar en 2 y 3 direcciones, incluso en el aire de la zona (no realizado en este
trabajo). Esta plataforma resulta de especial utilidad para el análisis de aspectos localizados de las
construcciones (puentes térmicos, condensación de humedad, etc). La modelización completa de viviendas
complejas requeriría de una gran potencia y tiempo de cálculo, así como un conocimiento más avanzado de
los posibles usuarios sobre los procesos físicos involucrados.
Por lo tanto, ambas plataformas de cálculo ofrecen distintas potencialidades para el análisis energético
de las construcciones según sea el objetivo que se desee alcanzar y, a su vez, pueden complementarse
convenientemente cuando el problema así lo requiera.
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RESUMO

As simulações computacionais permitem analisar o comportamento térmico e energético das edificações;
entretanto, os dados de entrada utilizados nos modelos computacionais podem gerar imprecisão dos
resultados e simplificação dos modelos. Através da calibração do modelo de simulação é possível obter
resultados mais confiáveis e que representam a edificação estudada. Este trabalho apresenta a calibração de
um modelo de simulação computacional que foi realizada a partir dos valores de temperatura do ar obtidos
no monitoramento de uma edificação residencial. A edificação analisada se encontra na cidade de Goiânia e
faz parte de um condomínio residencial horizontal que possui edificações com mesmas tipologias
arquitetônicas. Para obter os valores de temperatura do ar, a residência foi monitorada entre 21 de dezembro
de 2015 e 30 de janeiro de 2016. Utilizou-se o programa computacional EnergyPlus, versão 8.4, para a
simulação e calibração do modelo analisado. Cinco variáveis foram modificadas no modelo de referência:
geometria da cobertura, entorno, absortância dos materiais, resistência térmica dos materiais e infiltração de
ar. Para verificar se a variável analisada ajudou na calibração do modelo, foram comparados o erro
quadrático médio, desvio médio, amplitude térmica e a correlação entre os valores da temperatura do ar
simulada e monitorada. Os resultados finais indicaram boa correlação entre os dados monitorados e
simulados. Destaca-se a correta definição do entorno, que foi o parâmetro de maior influência na calibração.
Palavras-chave: calibração, simulação computacional, desempenho térmico, residência unifamiliar.

ABSTRACT

Computer simulations analyze the thermal and energy behavior of buildings; however, the input data used in
the computational models can generate inaccuracy of the results and simplification of the models. Through
the calibration of the simulation model, it is possible to obtain more reliable results that represent the
building. This work presents the calibration of a computer simulation model that was performed based on air
temperature obtained in the monitoring of a single-family house. The house analyzed is located in the city of
Goiânia and is part of a horizontal residential condominium that has houses with the same architectural
typologies. To obtain the air temperature values, the house was monitored between December 21, 2015 and
January 30, 2016. The EnergyPlus computer program, version 8.4, was used for the calibration of the model.
Five variables were modified in the reference model: roof geometry, surrounding, absorptance of surfaces,
thermal resistance of materials and air infiltration. In order to verify the influence of each variable in the
calibration of the model, the mean square error, the mean deviation, the thermal amplitude and the
correlation between simulated and monitored air temperature values were compared. The final results
indicated a positive correlation between the monitored and simulated data; and showed that the surrounding
was the parameter of greatest influence in the calibration.
Keywords: calibration, computer simulation, thermal performance, single-family house.
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1. INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, estudos mostraram a importância da construção de edifícios eficientes energeticamente,
que prezam pelo conforto térmico dos usuários e visam reduzir o consumo energético. O desempenho
térmico da edificação é uma das formas para uma edificação tornar-se eficiente energeticamente, visto que as
decisões de projeto em relação à escolha dos materiais e implantação da edificação, por exemplo,
influenciam na redução do consumo de energia elétrica destinado ao aquecimento ou resfriamento do
ambiente (SANTIN; ITARD; VISSCHER, 2009; BEKKOUCHE et al., 2013; KAVOUSIAN;
RAJAGOPAL; FISCHER, 2013). Nesse contexto, O’Brien (2013) afirma que os projetistas podem ajudar a
reduzir o consumo energético ao projetar uma edificação mais adequada termicamente, pois a caracterização
da edificação exerce impacto no desempenho térmico durante toda a vida útil.
Para Corbella e Yannas (2003) existem poucas edificações nas regiões tropicais que são capazes de
garantir um ambiente confortável termicamente sem a utilização de sistemas de refrigeração ou aquecimento.
Isso ocorre devido à desatualização do projetista ou falta de rigor no cumprimento das normas de
desempenho. Cuidados como a orientação das superfícies externas, emprego da iluminação natural e o
controle da radiação solar incidente nas paredes e aberturas das fachadas são medidas que ajudam a
minimizar o fluxo térmico e, consequentemente, tornam o ambiente interno mais agradável termicamente
(CORBELLA; CASTANHEIRA, 2001; BATISTA, 2006). Portanto, atentando a esses parâmetros, é possível
obter edificações com melhores condições térmicas internas e com menor consumo de energia elétrica.
Os projetistas podem fazer a avaliação do desempenho térmico das edificações por monitoramento
ou simulação computacional. O monitoramento permite avaliar as condições reais da edificação construída e,
também, calibrar os modelos utilizados nas simulações computacionais. A simulação computacional tem
como vantagem determinar os dados de entrada e variar somente um parâmetro e, assim, entender a
influência de tal parâmetro. Entretanto, a simulação possui algumas limitações, uma vez que os dados de
entrada utilizados podem não ser fieis à realidade, gerando resultados divergentes da condição real da
edificação analisada. Portanto, a definição dos parâmetros utilizados nos modelos computacionais pode
acarretar na simplificação dos modelos e imprecisão dos resultados. Logo, faz-se necessário calibrar o
modelo computacional a fim de obter resultados confiáveis que representem fielmente o comportamento da
edificação real (PEREIRA; GHISI, 2015).
O trabalho visa calibrar um modelo a partir dos dados de entrada que mais influenciam em um
sobrado residencial unifamiliar, conforme alguns estudos já realizados (SILVA; GHISI, 2013; PEREIRA;
GHISI, 2015; MONETTI et al., 2015; PALIOURAS et al., 2015). Dessa forma, o trabalho tem como
contribuição a verificação de qual desses dados mais influenciam na calibração do caso analisado e indicar
uma nova metodologia para análise dos dados.

2. OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de calibração de um modelo computacional de
uma tipologia de residência unifamiliar localizada na cidade de Goiânia.

3. MÉTODO
O método deste trabalho foi desenvolvido em três etapas principais. Na primeira etapa realizou-se o
monitoramento de uma residência unifamiliar com a finalidade de obter os valores de temperatura do ar. Na
segunda etapa foi definido o modelo computacional para representar a residência monitorada. Por fim, a
última etapa corresponde à análise dos dados monitorados e simulados para que o modelo simulado
represente o comportamento térmico da edificação real.

3.1. Monitoramento da edificação
A residência monitorada está localizada na cidade de Goiânia e faz parte do condomínio horizontal Privê dos
Girassóis, composto por 250 residências com a mesma tipologia arquitetônica. As edificações são
unifamiliares e geminadas, sendo que somente uma das laterais externas da edificação está em contato com a
parede da edificação vizinha. A Figura 1 indica a localização da residência monitorada dentro do
condomínio. A Figura 2 apresenta as plantas baixas da edificação monitorada, indica a parede geminada com
a edificação adjacente e a localização dos sensores de monitoramento nos ambientes internos, em rosa, e externo,
em azul. Ressalta-se que, em virtude da disponibilidade dos moradores, apenas dois ambientes da edificação
foram monitorados, que são o quarto 1 e o quarto 2.
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(A) Pavimento térreo
Figura 1 - Localização da residência monitorada.

(B) Pavimento superior

Figura 2 - Planta baixa da residência monitorada.

A residência é composta por cobertura de telha cerâmica e laje de concreto de aproximadamente
12cm de espessura. As paredes são de tijolo cerâmico de seis furos com 9cm de espessura, argamassa dos
dois lados. A pintura externa é em textura acrílica na cor branco gelo, sendo que o peitoril da sacada é
pintado na cor amarela. O material das janelas varia conforme o ambiente, ou seja, os quartos possuem
janelas de correr com três folhas, sendo uma de vidro de 4mm e duas de alumínio anodizado na cor bronze
liso, os demais ambientes apresentam janela de correr com duas folhas de vidro de 4mm. A Figura 3 mostra a
fachada frontal da edificação monitorada.
A Figura 4 apresenta a fachada frontal de uma das residências do condomínio, a qual permite
identificar a composição das mesmas. As edificações são geminadas e a distância entre cada edificação é de
2,0m.

Figura 3 - Fachada frontal da residência monitorada.

Figura 4 - Composição das edificações do condomínio.

Foram utilizados dataloggers do modelo HOBO Launch Dialog ONSET (Figura 5) para medir a
temperatura do ar. O HOBO possui uma precisão de 0,7ºC de temperatura, considerando uma temperatura de
21ºC (ONSET, 1999). Foram utilizados dois dataloggers na residência, sendo um em cada quarto (quarto 1 e
quarto 2, ver Figura 2), e um locado em área externa à edificação.
O monitoramento da edificação ocorreu entre 21 de dezembro de 2015
e 30 de janeiro de 2016. A data do monitoramento foi determinada em função
da disponibilidade dos moradores. Destaca-se que entre 28 de dezembro de
2015 e 13 de janeiro de 2016 a edificação estava desocupada, enquanto os demais
dias houve ocupação como de costume. Os equipamentos foram programados
para medir as variáveis a cada 15 minutos. No quarto 1 o equipamento foi
locado no centro do ambiente, enquanto no quarto 2 foi deslocado em relação
ao eixo central e ficou mais próximo da parede externa frontal, uma vez que o
Figura 5– HOBO da Onset®.
layout do quarto 2 não permitiu que o equipamento ficasse centralizado.
Os equipamentos internos e externo foram fixados no teto e pendurados por um fio a 1,9m de altura
em relação ao piso do segundo pavimento, que corresponde à altura segura que permite que os usuários
circulem no ambiente. O equipamento externo foi posicionado embaixo de um beiral, por ser um local
seguro; e para protegê-lo dos efeitos da radiação solar foi construída uma barreira radiante. A barreira
radiante constituiu-se em envolver o equipamento com um papelão revestido por papel alumínio e com
pequenas aberturas nas laterais para permitir ventilação.
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Para a aferição dos equipamentos, eles foram colocados em uma caixa de isopor e monitorados por
três dias para medir valores de temperatura. Após a coleta dos dados de cada equipamento calcularam-se a
média obtida de cada equipamento e a média geral dos três equipamentos. A diferença entre as médias
corresponde ao coeficiente de adição que deve ser aplicado para corrigir a medição do equipamento.

3.2 Calibração do modelo
Como a análise deste trabalho é destinada à avaliação do desempenho térmico, para realizar a calibração
comparam-se os valores de temperatura do ar obtidos na simulação do modelo com os valores obtidos no
monitoramento da edificação. O modelo simulado deve sofrer variações dos dados de entrada até que o valor
de temperatura obtido por simulação fique igual ou o mais próximo possível da temperatura monitorada.
Neste trabalho, as análises foram feitas no programa computacional EnergyPlus, versão 8.4, que é um
programa validado pela ASHRAE Standard 140 para a avaliação de desempenho térmico por simulação.
Para realizar a calibração, foi criado um arquivo climático com os dados reais, referente aos meses do
monitoramento da edificação, que foram registrados na estação meteorológica da cidade de Goiânia e
adquiridos no site do INMET (2016).
Foram modificados cinco dados de entrada no modelo de referência, que, segundo Silva e Ghisi
(2013), Pereira e Ghisi (2015), Monetti et al. (2015) e Paliouras et al. (2015), correspondem aos dados que
mais influenciam em um sobrado residencial unifamiliar: geometria da cobertura, adição do entorno,
absortância das superfícies, resistência térmica dos materiais e infiltração de ar. Os fatores foram alterados
individualmente e a modificação era mantida nas simulações posteriores quando a alteração era considerada
satisfatória.
A alteração foi considerada satisfatória quando o (i) desvio médio e o erro quadrático médio foram
inferiores aos valores da simulação anterior, até então considerada a mais calibrada; (ii) o coeficiente de
determinação (R²) era próximo de 1; e (iii) a amplitude térmica próxima do valor monitorado. As Equações 1
e 2 mostram como calcular o desvio médio e o erro quadrático médio.

Equação 1

Equação 2

Onde:
Dm é o desvio médio entre temperaturas (ºC);
Yi é a temperatura horária simulada (ºC);
Xi é a temperatura horária monitorada (ºC);
N é o número de observações (adimensional);
EQ é o erro quadrático médio (ºC).

A análise de correlação foi realizada entre a temperatura do ar monitorada e simulada. A correlação
entre os elementos foi considerada forte quando o coeficiente de determinação (R²), que varia de 0 a 1,
estava mais próximo de 1 e a linha de tendência mais próxima da bissetriz. Os cálculos dos coeficientes de
determinação e os gráficos de correlação foram feitos a partir de planilhas eletrônicas.
As análises dos dados foram feitas com base em três dias consecutivos representativos do período
monitorado, que correspondem aos dias com temperatura mais próxima da média das temperaturas médias
diárias (GOULART, 1993).

3.2.1 Caso Base
A simulação ocorreu em terreno de subúrbio, que caracteriza a área em que a edificação monitorada está
inserida. O modelo que representa a residência unifamiliar monitorada possui 104,24m² de área e treze zonas
térmicas, conforme mostra a Figura 6. A cobertura foi modelada considerando uma câmara de ar com
resistência térmica igual a 0,21m²K/W, que é utilizado em superfícies com alta emissividade (ABNT, 2005).
Por se tratar de uma edificação geminada, uma das paredes externas foi considerada adiabática, ao passo que
as outras correspondem a paredes voltadas para o exterior. A Figura 7 destaca a parede adiabática que está
demarcada com cor rosa.
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(A) Frente

(A) Pavimento térreo

(B) Fundos

(B) Pavimento superior

Figura 7 - Perspectivas volumétricas.

Figura 6 - Planta baixa dos pavimentos com a locação das zonas térmicas.

A Tabela 1 apresenta os parâmetros adotados na composição da envoltória da edificação. As
propriedades físicas dos materiais utilizados correspondem aos valores indicados pela NBR 15.220-2
(ABNT, 2005). A edificação é pintada nas cores branco gelo, fosco pérola e amarelo claro, por isso foi
adotada uma absortância padrão de 0,3 para a pintura. A composição da parede corresponde à argamassa,
tijolo furado, resistência térmica da câmara de ar, tijolo furado e argamassa. A resistência térmica da câmara
de ar do tijolo furado é de 0,16m²K/W, conforme indicado por Ordenes et al. (2003). A cobertura é composta
por telha cerâmica, câmara de ar com resistência térmica de 0,21m²K/W e laje de concreto. O piso é
modelado como piso cerâmico, argamassa, laje de concreto e argamassa. Foi adotada uma espessura de 4mm
e condutividade de 0,9W/mK para o vidro da janela. Foram adotados os valores indicados na biblioteca do
EnergyPlus para os demais valores das propriedades físicas do vidro.

1,93²
-

Resistência
térmica
(m².K/W)

2,28¹

Absortância
solar das
superfícies
externas

Argamassa
Média rugosidade
0,025
1,15
2000
1000
Tijolo 6 furos circ. 10cm
Média rugosidade
0,03
0,90
1232
920
Laje deconcreto
Rugoso
0,12
1,75
2200
1000
Telha de barro
Média rugosidade
0,01
1,05
1764
920
Madeira para porta
Lisa
0,03
0,29
900
1340
Piso cerâmico
Lisa
0,01
0,90
1600
920
Alumínio anodizado cor bronze
Lisa
0,03
0,23
2700
880
Notas:
¹ Composição parede externa: argamassa, tijolo seis furos, argamassa.
² Composição cobertura: telha de barro, resistência térmica de 0,21m²K/W, forro de concreto.

Transmitância
(W/m².K)

Calor
específico
(J/kgK)

Densidade
(kg/m³)

Rugosidade

Condutividade
(W/mK)

Elemento

Espessura
(m)

Tabela 1 - Propriedades físicas dos materiais.

0,4
0,3
0,8

0,022
0,033
0,069
0,010
0,103
0,011
0,043

O padrão de uso utilizado nas simulações tem as características de uma edificação desocupada
indicadas na Tabela 2. Sabe-se que calibrar um modelo com ocupação usual traz melhores resultados, uma
vez que leva em consideração o funcionamento da ventilação natural; entretanto, quando a casa ficou
ocupada, não houve modificações na abertura das janelas, o que impossibilitou a análise da ventilação. Por
isso, o processo de calibração foi feito adotando o padrão de uso informado na Tabela 2, pois calibrar uma
edificação sem uso simplifica o processo de calibração.

Parâmetros

Ocupação
Iluminação
Abertura de janelas
Abertura de portas
Equipamentos elétricos

Tabela 2 - Parâmetros utilizados para simulação no Energy Plus.
Característica do padrão de uso
0%
0%
Fechadas. Somente as janelas dos banheiros abertas
Portas internas abertas e externas fechadas
Desligados, inclusive desconectados das tomadas
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3.2.2 Alteração geometria da cobertura
Nesta etapa foi alterada a modelagem da cobertura,
transformando-a em uma zona térmica e adotando as
inclinações reais do telhado. A cumeeira possui altura de
1,50m e no limite da parede externa da edificação a
altura equivale a aproximadamente 15cm. A inclinação
da cobertura foi definida a partir da altura da cumeeira.
O modelo utilizado está ilustrado na Figura 8.
Figura 8 - Perspectiva volumétrica.

3.2.3 Adição do entorno
No caso base a edificação foi modelada isoladamente,
sem a presença do entorno. Como existem alguns objetos
do entorno que sombreiam a edificação e que podem
influenciar na carga térmica interna da edificação, fez-se
necessário modelar as vegetações de grande porte e a
residência próxima para a calibração do modelo. O
entorno e as distâncias dos objetos que causam
sombreamento na edificação monitorada estão indicados
na Figura 9. Ressalta-se que a delimitação do quintal nos
fundos da residência é feita com alambrado e, por isso,
não provoca sombreamento na edificação.
*Nota: unidade de medida em centímetros.
Figura 9 - Planta baixa do pavimento térreo com o entorno.

3.2.4 Alteração da infiltração de ar
A infiltração de ar é um parâmetro difícil de medir e, por isso, os pesquisadores em geral adotam 1 troca/h
para uma boa vedação, que corresponde ao valor utilizado no caso base (TOMMERUP; ROSE; SVEDSEN,
2007; SORGATO et al., 2014; PEREIRA; GHISI, 2015). Considerando que as janelas dos quartos são do
tipo veneziana, optou-se por aumentar a infiltração para 1,50 trocas/h em todos os quartos, pois segundo
Tommerup, Rose e Svendsen (2007) é um valor apropriado para ambientes que não possuem boa vedação
das portas e janelas.

3.2.5 Alteração da resistência térmica
Os valores das resistências térmicas adotados no caso base foram obtidos da NBR 15.220-2 (ABNT, 2005), a
qual informa que se trata de valores indicativos. Portanto, optou-se pela variação da resistência térmica em
15% para mais e para menos, acarretando em duas análises nessa etapa. Conforme Santana (2006) e Pereira e
Ghisi (2015), a alteração em 15% da resistência térmica é suficiente, uma vez que a influência da variação da
transmitância térmica dos materiais é linear em relação ao desempenho térmico, sendo desnecessário avaliar
outras variações.

3.2.6 Alteração da absortância da superfície
O valor de absortância solar utilizado no caso base se trata de um indicador
estabelecido pela NBR 15.220-2 (ABNT, 2005), portanto esta etapa envolve
a modificação da absortância. Foi utilizado o espectrômetro Alta II (Figura
10) para medir a refletância dos materiais e, consequentemente, definir o
valor da absortância solar dos materiais do envelope. Devido à imprecisão do
equipamento, foi adotado um erro de ±0,10 no valor de refletância
(PEREIRA et al., 2015). Portanto, nesta etapa foram avaliados três valores de
Figura 10 - Espectrômetro Alta II.
absortância para cada material, com erros iguais a 0, +0,1 e -0,1.
Para reduzir os erros de medição, foram feitas três medições para cada comprimento de onda e, assim,
foram utilizadas as voltagens médias obtidas nas três medições para o cálculo da refletância. Foi utilizado um
papel branco dobrado de 75g/m² como amostra de referência. As medições ocorreram durante a noite e o
equipamento foi protegido por um tecido preto, para evitar que a irradiação interferisse nos valores medidos.
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Nesta seção, analisam-se os resultados da pesquisa. As análises são referentes aos dois ambientes
monitorados, quarto 1 e quarto 2, indicados na Figura 2, e aos três dias consecutivos representativos do
período monitorado, que correspondem aos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2015. Como a diferença entre as
médias foi maior que a faixa de precisão do equipamento, a Tabela 3 apresenta os coeficientes de adição para
correção dos valores obtidos no monitoramento.
Tabela 3 - Aferição dos equipamentos.
Variável analisada
Quarto1
Média
25,46
Temperatura (ºC)
Média geral
Coeficiente de adição
-0,12

Externo
24,93
25,34
0,41

Quarto 2
25,63
-0,29

A Tabela 4 indica os valores de desvio médio, erro quadrático e amplitude térmica dos dados
monitorados e simulados em cada etapa de calibração e se o dado de entrada modificado foi mantido nas
simulações seguintes.
Tabela 4 - Valores para comparação dos dados e verificação se a alteração é adotada para as simulações posteriores.
Dado
Desvio médio (ºC)
Erro quadrático (ºC) Amplitude térmica (ºC)
Caracterização dos dados de
Caso
entrada
Quarto 1 Quarto 2 Quarto 1 Quarto 2 Quarto 1
Quarto 2 mantido
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Monitorado
Caso Base
1 + Cobertura
1 + Entorno
3 + Infiltração 1,5
3 + 15% Resistência térmica
3 + -15% Resistência térmica
5 + Absortância com erro=0
5 + Absortância com erro = +0,1
5 + Absortância com erro = -0,1

0,32
0,39
0,28
0,12
0,30
0,25
0,76
1,23
0,27

0,13
0,26
0,10
0,01
0,12
0,08
0,48
0,95
0,01

0,22
0,18
0,20
0,24
0,20
0,19
0,47
0,98
0,18

0,09
0,10
0,08
0,10
0,08
0,08
0,20
0,57
0,07

0,96
2,22
1,89
2,18
2,47
2,15
2,21
2,31
2,52
2,09

1,83
2,51
2,26
2,44
2,73
2,38
2,51
2,57
2,83
2,30

Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim

A Figura 11 apresenta a correlação entre temperaturas monitorada e simulada nos quartos 1 e 2. O
coeficiente de determinação (R²) indica o quanto o modelo é capaz de explicar os dados monitorados. Quanto
mais próximo o coeficiente de determinação (R²) é de 1 e a linha de tendência é da bissetriz, maior é a
correlação entre os dados e, portanto, mais calibrado está o modelo.

Legenda:

(A) Caso 1, caso base.

(B) Caso 2, alteração da geometria da cobertura.

(C) Caso 3, adição do entorno.

Figura 11 - Correlação entre temperaturas monitorada e simulada nos quartos 1 e 2.
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(D) Caso 4, alteração da infiltração do ar.

(E) Caso 5, alteração da resistência térmica da
envoltória em +15%.

(F) Caso 6, alteração da resistência térmica da envoltória em -15%

(G) Caso 7, alteração da abstortância da envoltória
associada a um erro igual a 0.

(H) Caso 8, alteração da abstortância da envoltória associada a um
erro igual a +0,10.

(I) Caso 9, alteração da abstortância da
envoltória associada a um erro igual a -0,10.

Figura 11 - Correlação entre temperaturas monitorada e simulada nos quartos 1 e 2 (continuação).

Ressalta-se que a alteração da absortância foi dividida em três etapas, pois foi utilizado um
equipamento que possui um erro de ±0,10 e, portanto, foi necessário simular os valores de absortância com
erros iguais a zero, +0,10 e -0,10. A Tabela 5 apresenta os valores de absortância estabelecidos após o
processo de medição e cálculos matemáticos e os valores adotados nas simulações quando considerados
erros iguais a +0,10 e -0,10.

Elemento
Telha de barro
Porta de madeira
Pintura
Alumínio da janela

Tabela 5 - Valores de absortância solar após a medição com equipamento Alta II.
Absortância
Absortância (com erro = +0,1)
Absortância (com erro = -0,1)
0,60
0,70
0,50
0,50
0,60
0,40
0,15
0,25
0,05
0,86
0,96
0,76

Dos nove casos avaliados, três foram considerados satisfatórios, pois obtiveram influências
significativas e positivas no processo de calibração do modelo, que são: a adição do entorno, o aumento em
15% no valor da resistência térmica da envoltória e a alteração da absortância da envoltória associada a um
erro de -0,10. Os três casos considerados satisfatórios obtiveram o coeficiente de determinação (R²) mais
próximo de 1 e a linha de tendência ficou mais próxima da bissetriz, quando comparados com a simulação
anterior mais calibrada, o que indica maior correlação entre os dados.
A alteração da geometria da cobertura, caso 2, aumentou o desvio médio e tornou a correlação entre
as temperaturas mais fraca e, por isso, essa alteração não foi adotada nas simulações posteriores. Portanto, a
geometria da cobertura estabelecida no caso base, caso 1, representa melhor a edificação real. É possível que
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a geometria da cobertura definida no caso 2 não represente a edificação real, uma vez que a altura da
cumeeira foi determinada a olho nu, sem o uso de instrumento de medição. Por esse motivo, pode-se dizer
que a mudança da geometria da cobertura trouxe um resultado aquém das expectativas.
No caso 3, referente à adição do entorno, todos os parâmetros utilizados para comparar os dados
monitorados e simulados mostraram que a adição do entorno foi satisfatória no processo de calibração.
Dentre os casos simulados, a alteração do entorno foi o parâmetro que mais aumentou a correlação entre os
dados simulados e monitorados, tanto para o quarto 1 quanto para o quarto 2.
Dentre os casos avaliados, a alteração do valor da infiltração de ar, caso 4, foi a que obteve
resultados mais insatisfatórios. A alteração reduziu o desvio médio nos dois ambientes, em relação à
simulação anterior, entretanto, aumentou o erro quadrático e a amplitude térmica. A análise de correlação
mostrou que o comportamento da temperatura simulada se distanciou da temperatura monitorada,
principalmente para o quarto 1, uma vez que o coeficiente de determinação reduziu. Nesse sentido, essa
alteração não foi considerada satisfatória e, por isso, não foi mantida nas simulações seguintes.
Em relação à alteração do valor da resistência térmica, nota-se que cada critério de avaliação indicou
diferentes casos em que o resultado simulado foi o mais próximo do medido. Entretanto, o aumento em 15%,
caso 5, foi o mais satisfatório, pois trouxe melhores resultados em relação à amplitude térmica e o coeficiente
de determinação (R²) mostrou que há maior correlação entre os valores monitorados e simulados, tanto para
o quarto 1 quanto para o quarto 2.
A alteração da absortância associada a um erro de -0,10, caso 9, foi o único caso na modificação da
absortância que obteve melhoria nos quatro parâmetros avaliados, indicando que a alteração foi significativa.
É preciso destacar que, segundo a NBR 15.220-2 (ABNT, 2005), o valor de absortância de 0,05 adotado para
a pintura, indicada na Tabela 5, é recomendado para chapa de alumínio nova. Entretanto, como no processo
de calibração essa alteração se mostrou satisfatória, o valor de absortância foi mantido no modelo de
referência.
Ressalta-se que, durante o monitoramento da edificação, a localização e a altura em que o
equipamento foi posicionado difere do local que o EnergyPlus obtém os valores de temperatura no modelo
simulado. Portanto, existe uma dificuldade e divergência na comparação entre os valores monitorados e
simulados, o que dificulta o processo de calibração. Os valores de amplitude térmica entre o caso monitorado
e o caso calibrado, caso 9, são distintos; existe uma diferença de 1,12ºC para o quarto 1 e 0,47ºC para o
quarto 2. Os valores de desvio médio e erro quadrático obtidos no caso 9 são considerados satisfatórios, uma
vez que são bem próximos de zero. Os coeficientes de determinação indicam uma correlação forte entre os
valores monitorados e simulados, principalmente para o quarto 2 cujo valor foi 0,92.
Outros trabalhos que calibraram uma residência (SILVA; GHISI, 2013; PEREIRA; GHISI, 2015;
MONETTI et al., 2015; PALIOURAS et al., 2015) indicaram as propriedades térmicas das superfícies,
temperatura do solo e o comportamento do usuário como os dados de entrada que mais influenciam na
calibração. No caso analisado, o entorno foi o parâmetro de maior influência e, em seguida, as propriedades
térmicas das superfícies. Ressalta-se que não foi possível avaliar os efeitos da temperatura do solo e do
comportamento do usuário, uma vez que os ambientes analisados não têm contato direto com o solo e a
residência estava desocupada.

5. CONCLUSÕES
Essencialmente, os resultados mostram a influência que os dados de entrada exercem nos resultados das
simulações. Dentre os parâmetros avaliados, a definição do entorno foi a que mais influenciou no processo
de calibração e, portanto, destaca-se a importância e influência da modelagem dos elementos do entorno que
possam sombrear a edificação avaliada. As propriedades térmicas das superfícies se mostraram importantes
no processo de calibração, uma vez que os dois parâmetros analisados, resistência térmica e absortância,
sofreram alterações significativas no processo de calibração. Dos cômodos analisados, o quarto 2 foi o que
obteve melhor resultado no processo de calibração.
Nota-se que a localização e a altura em que o equipamento foi posicionado durante o processo de
monitoramento da edificação difere do local que o EnergyPlus obtém os valores de temperatura no modelo
simulado. Portanto, existe divergência na comparação entre os valores monitorados e simulados, o que
compromete o processo de calibração. Contudo, considerando que o equipamento HOBO utilizado no
monitoramento da edificação possui uma imprecisão de 0,7ºC, o processo de calibração realizado foi
considerado satisfatório.
Este estudo serve de base para a calibração de uma residência unifamiliar desocupada. Destaca-se
que a análise foi feita em relação ao sombreamento, não levando em consideração os aspectos de ventilação.
Ressalta-se que quando houver ocupação e contato direto do ambiente com o solo, o comportamento do
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usuário e a temperatura do solo devem ser analisados no processo de calibração, uma vez que outros estudos
comprovaram que são parâmetros importantes na calibração.
Como limitações da pesquisa, têm-se a avaliação com a casa desocupada e a análise de somente dois
ambientes da edificação. Essas condições podem simplificar o processo de calibração, uma vez que deixam
de considerar parâmetros de ventilação, ou outras características específicas dos outros ambientes da
edificação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15220-2: Desempenho térmico de edificações – Parte 2:
Métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e
componentes de edificações. Rio de Janeiro, 2005.
BATISTA, J. O. Arquitetura e seu desempenho térmico no contexto do semiárido alagoano: estudos de caso em Santana do
Ipanema. Florianópolis, 2006. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo.
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
BEKKOUCHE, S. M. E. A; BENOUAZ, T; CHERIER, M. K; HAMDANI, M; YAICHE, R. M; KHANNICHE, R. Influence of
Building Orientation on internal temperature in saharian climates, building located in Ghardaia region (Algeria). Thermal
Science, [S.I.], v. 17, n. 2, p. 349-364, 2013.
CORBELLA, O. D.; CASTANHEIRA, R. G. Sobre a necessidade de proteção da radiação solar incidente nas fachadas, para
edifícios entre as latitudes 10º e 35º. In: Encontro Nacional sobre o Conforto no Ambiente Construído, 6, 2001. Encontro
Latino-Americano sobre o Conforto no Ambiente Construído, 3, 2001. Anais... São Pedro: ANTAC, 2001.
CORBELLA, O; YANNAS, S. Em Busca de uma Arquitetura Sustentável para os Trópicos: Conforto Térmico. Rio de Janeiro:
Revan, 2003.
GOULART, S. Dados climáticos para avaliação de desempenho térmico de edificações em Florianópolis. Florianópolis, 1993.
Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 1993.
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Estações e dados. Disponível em: <inmet.gov.br> Acesso em janeiro
de 2016.
KAVOUSIAN, A; RAJAGOPAL, R; FISCHER, M. Determinants of residential electricity consumption: Using smart meter data to
examine the effect of climate, building characteristics, appliance stock, and occupants’ behavior. Energy, [S.I.], v. 55, p.
184-194, 2013.
MONETTI, V; DAVIN, E; FABRIZIO, E; ANDRE, P; FILIPPI, M. Calibration of building energy simulation models based on
optimization: a case study. Energy Procedia, 6th International Building Physics Conference, v. 78, p. 2971–2976, 2015.
O’BRIEN, W. Occupant-proof building: can we design buildings that are robust against occupant behavior?. In: Conference of
international building performance simulation association,13th. Proceedings… Chambéry, 2013.
ONSET COMPUTER CORPORATION. Manual HOBO Datalogger RH-Temp. ONSET, [S.I.], 1999.
ORDENES, M.; PEDRINI, A.; GHISI, E.; LAMBERTS, R. Metodologia utilizada na elaboração da biblioteca de materiais e
componentes construtivos brasileiros para simulações no Visualdoe-3.1. (Relatório Interno) – Departamento de
Engenharia Civil, UFSC, Florianópolis, 2003.
PALIOURAS, P; MATZAFLARAS, N; PEUHKURI, R. H; KOLARIK, J. Using measured indoor environment parameters for
calibration of building simulation model- a passive house case study. 6th International Building Physics Conference. Energy
Procedia, [S.I.], v. 78, p. 1227-1232, 2015.
PEREIRA, C. D.; GHISI, E. Calibração de um modelo computacional de uma residência unifamiliar localizada em
Florianópolis. Encontro Nacional e Encontro Latino-americano de Conforto no Ambiente Construído, Campinas, 2015.
PEREIRA, C. D.; MARINOSKI, D. L.; LAMBERTS, R.; GUTHS, S.; GHISI, E. Relatório de avaliação do espectrômetro portátil
ALTA II. Centro brasileiro de eficiência energética (CB3E), Florianópolis, 2015.
SANTANA, M. V. Influência de parâmetros construtivos no consume de energia de edifícios de escritório localizados em
Florianópolis. Florianópolis, 2006. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
SANTIN, O. G; ITARD, L; VISSCHER, H. The effect of occupancy and building characteristics on energy use for space and water
heating in Dutch residential stock. Energy and Buildings, v. 41, p. 1223–1232, 2009.
SILVA, A. S; GHISI, E. Uncertainty analysis in building simulation: a case study in low-income dwellings in Brazil. Conference of
International Building Performance Simulation Association,13th. Proceedings... Chambéry, France, August 26-28. 2013.
SORGATO, M. J.; MELO, A. P.; MARINOSKI, D. L.; LAMBERTS, R. Análise do procedimento de simulação da NBR 15575 Para
avaliação do desempenho térmico de edificações residenciais. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 14, n. 4, p. 83-101,
2014.
TOMMERUP, H.; ROSE, J.; SVENDSEN, S. Energy-efficient houses built according to the energy performance requirements
introduced in Denmark in 2006. Energy and Buildings, v.39, n.1, p 1123-1130, 2007.

1240

10

INFLUÊNCIA DA INTERAÇÃO DOS USUÁRIOS COM ELEMENTOS INTERNOS DE
SOMBREAMENTO NO CONSUMO ENERGÉTICO DE EDIFICAÇÕES COMERCIAIS
Mateus Vinícius Bavaresco (1); Enedir Ghisi (2)

(1) Mestre em Engenharia Civil, Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil,
mateus.bavaresco@posgrad.ufsc.br
(2) PhD, Professor do Departamento de Engenharia Civil, enedir@labeee.ufsc.br
Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Civil, Laboratório de Eficiência
Energética em Edificações, Cx Postal 476, Florianópolis-SC, 88040-900, Tel.: (48) 3721-5184

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar as interações dos usuários com os elementos internos de sombreamento
de uma edificação de escritório sob dois aspectos: um qualitativo e um quantitativo. O aspecto qualitativo
compreendeu a aplicação de questionários a usuários de uma edificação de escritório de Florianópolis. Foram
criados três padrões de comportamento (dois passivos e um ativo). O primeiro dos passivos consiste na
manutenção dos elementos internos de sombreamento abertos durante todo o ano. O segundo grupo de
usuários passivos compreende os que mantêm os elementos fechados durante todo o ano. O usuário ativo
tende a abrir os elementos internos de sombreamento no momento de chegada ao ambiente de trabalho e a
fechá-los quando é percebida radiação solar superior a 50 W/m² no plano de trabalho. A avaliação
quantitativa consistiu em simulações computacionais a fim de mensurar a influência dos padrões de
comportamento no consumo energético de edificações. As simulações foram realizadas com o plug-in DIVA
4.0, que emprega o programa computacional EnergyPlus nos cálculos de desempenho energético. Percebeuse que se os elementos internos de sombreamento forem mantidos abertos, apesar de proporcionarem maior
aproveitamento de luz natural, o consumo com resfriamento será elevado, tendo em vista o ganho excessivo
de carga térmica pela radiação solar incidente. Dessa forma, como tendência geral, percebeu-se que o
comportamento do usuário ativo resulta em menor consumo de energia em comparação aos dois perfis de
usuário passivo avaliados, pois permite balancear os cenários de aproveitamento de luz natural e redução de
carga térmica interna.
Palavras-chave: eficiência energética de edificações, iluminação natural, comportamento do usuário,
simulação computacional.

ABSTRACT
This paper aims to evaluate the occupants’ interactions with internal blinds of an office building under both
qualitative and quantitative aspects. The qualitative one consisted in applying surveys to occupants of an
office building located in Florianópolis. Three patterns of occupants’ interaction with internal blinds were
created (two of them were classified as passive and the other one as active). The first passive pattern consists
of maintaining internal blinds always open throughout the year. The second group of passive occupants are
those who maintain the internal blinds always closed. The active user tends to open the internal blinds in the
morning upon arrival at the workplace and closing them when solar radiation higher than 50 W/m² is
perceived on the work surface. Quantitative evaluation consisted of computer simulations in order to
estimate the influence of behavioural patterns in the energy consumption of buildings. The simulations were
performed using the DIVA 4.0 plug-in, which in turn uses the EnergyPlus software for the energy
performance calculations. It was noticed that if internal blinds are kept open all year long, in spite of
providing greater amount of daylight, the energy consumption for cooling because of the excessive thermal
load gain due to incident solar radiation. Thus, as a general trend, the active user pattern results in lower
overall energy consumption when compared to the two passive users’ pattern, because it allows to balance
the scenarios of daylight use and reduction of internal thermal load.
Keywords: energy efficiency of buildings, daylighting, occupant behaviour, computer simulation.

1241

1. INTRODUÇÃO
De acordo com Allouhi et al. (2015), o setor de edificações é o principal responsável pelo consumo
energético e emissões de gases de efeito estufa em âmbito mundial. Embora o consumo já seja alto, EBC
(2014) expõe que há preocupação internacional com o rápido e contínuo crescimento no consumo energético
das edificações, o que torna clara a necessidade de obtenção de produtos finais energeticamente mais
eficientes. No Brasil, a situação é semelhante e as edificações consomem grande parcela da energia elétrica.
De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN) de 2016, as edificações comerciais consumiram
14,8% do total de energia elétrica gerada (BRASIL, 2016).
Diversas estratégias podem ser empregadas visando melhorar o desempenho energético de uma
edificação. Uma das estratégias amplamente aceita é o aproveitamento da luz natural no interior das
edificações. Gago et al. (2015) afirmam que ignorar a iluminação natural em um ambiente construído gera
grandes impactos no desempenho energético da edificação, pois o aproveitamento da iluminação natural
implica em redução de consumo com iluminação artificial. Assim, os autores expõem a necessidade de
controlar de maneira adequada a penetração de luz natural nas edificações. Afinal, caso a edificação
apresente áreas envidraçadas que sejam mantidas obstruídas, não haverá aproveitamento de luz natural e, em
contrapartida, não haverá redução de consumo com iluminação artificial.
Quanto ao controle da admissão da luz natural nos ambientes, pode-se afirmar que os elementos
internos de sombreamento configuram uma estratégia importante no aproveitamento da iluminação natural
em momentos oportunos. Acredita-se que, principalmente em edificações comerciais, cujos horários de
funcionamento são, em sua maioria, diurnos, aproveitar a luz natural no ambiente de forma correta é
imprescindível para a obtenção de edificações energeticamente mais eficientes. Entretanto, um elemento de
sombreamento interno pode ser ajustado – ou não – pelos ocupantes do ambiente e, deste modo, sua
influência no desempenho energético de edificações pode ser variável.
Wymelenberg (2012) afirma que, apesar de não haver um consenso sobre os motivos que acarretam a
interação dos usuários com os elementos de sombreamento, sabe-se que é necessária mais precisão nas
predições de consumo em edificações. Afinal, a posição e operação dos elementos de sombreamento afetam
os níveis de luz natural e transferência de calor para o interior, e ambos influenciam no desempenho
energético do edifício em questão. Deste modo, os consumos estimados, caso não se considerem as
interações dos usuários com os elementos de sombreamento, podem apresentar erros em relação aos
consumos medidos durante a ocupação.
Nesse contexto, tendo em vista a influência dos diferentes padrões de interação com os elementos
internos de sombreamento no desempenho energético de edificações, surgiu a necessidade de avaliar os
resultados de interações de diferentes usuários no desempenho energético de edificações comerciais de
Florianópolis-SC.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é avaliar a influência da interação dos usuários com elementos internos de
sombreamento na eficiência energética de edificações comerciais de Florianópolis-SC, a partir de aplicação
de questionários para criação de padrões de comportamento e simulação computacional de desempenho
energético considerando os padrões criados.

3. MÉTODO
O método deste artigo está dividido em duas etapas:
1. Aplicação de questionários a usuários de uma edificação de escritórios, por meio de visitas ao local,
para avaliação do comportamento dos usuários de uma edificação em Florianópolis. A partir dos
questionários, foram criados padrões de interação dos mesmos com os elementos internos de
sombreamento;
2. Simulações computacionais de aproveitamento de luz natural e de desempenho termoenergético em
modelos estabelecidos empregando os padrões de comportamento obtidos na avaliação em campo.

3.1. Edificação avaliada no estudo de caso
A edificação avaliada com aplicação de questionários localiza-se em Florianópolis-SC, não possui elementos
externos de sombreamento, como brises-soleil, e não sofre influência de sombreamento por edificações ou
elementos do entorno. Definiu-se avaliar um edifício com essas características dado que a existência de
elementos externos de sombreamento pode reduzir as interações dos usuários com os elementos internos.
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Assim, como o enfoque desta pesquisa são as interações dos
usuários com os elementos internos de sombreamento, optou-se
por avaliar um caso em que as interações não sejam minimizadas.
Na Figura 1 é apresentado o croqui da edificação
analisada. Nem todas as estações de trabalho estavam ocupadas
nos momentos de aplicação de questionários. As partes
destacadas em cinza foram excluídas do estudo. As partes
localizadas nos cantos do edifício foram desconsideradas dado
que, nestes locais, os usuários possuem vista para duas janelas e,
consequentemente, duas orientações de fachadas. A área central
também foi excluída da avaliação, pois é a parte que abriga
escadas, elevadores, circulações, banheiros e ambientes sem
aberturas para o exterior. Deste modo, optou-se por avaliar os
usuários que ocupam estações de trabalho localizadas próximas a
Figura 1 – Planta da edificação avaliada
uma única janela. Esta decisão torna as simulações e os dados dos
no estudo de caso.
questionários mais consonantes, dado que, nas simulações, foram
avaliadas células com uma única fachada envidraçada.

3.2. Aplicação de questionário aos usuários da edificação
Os questionários foram aplicados a 164 usuários de ambientes localizados entre o primeiro e o quarto
pavimentos. O térreo foi excluído por ser o que mais sofre influência do entorno e por possuir poucas áreas
com tipologia de escritório. Nas dezesseis questões aplicadas foram explorados os seguintes tópicos:

Pavimento e características da posição dos usuários na sala;

Preferência por locais próximos a janelas;

Frequência de interação com os elementos internos de sombreamento;

Motivos que diminuem as interações com os elementos internos de sombreamento;

Momentos de interação com os elementos internos de sombreamento;

Relação entre as operações com os elementos internos de sombreamento e o ambiente visual/térmico;

Maior ocorrência de elementos abertos ou fechados;

Percepção de variação comportamental dos usuários durante o inverno.

3.3. Determinação de padrões comportamentais com base no estudo de caso e revisão de
literatura
Neste tópico são apresentadas as decisões tomadas a respeito das características dos comportamentos dos
usuários avaliados nesta pesquisa. Para isso, realizou-se integração de informações obtidas com a aplicação
de questionários em campo às obtidas com revisão de literatura. Com essas análises, foi possível conhecer
momentos de abertura e fechamento dos elementos internos de sombreamento e os principais motivos de
interação relatados pelos usuários. Alguns exemplos de perguntas que nortearam a determinação dos padrões
comportamentais: Você abre as persianas do seu ambiente de trabalho? (Sim ou Não); Em que momento?
(Opções, como: ao chegar, durante o expediente matutino, depois do almoço, durante o expediente
vespertino, na saída); O que mais te motiva a abrir as persianas? (Opções como aproveitamento da luz
natural, apreço pela vista, sensação de conforto, outro).
Estes dados foram necessários tanto nas simulações de iluminação natural quanto nas de desempenho
termoenergético. Foram criados três perfis comportamentais, dois de usuários passivos e um de
usuários ativos. Neste tópico são apresentadas as particularidades de todos os perfis
comportamentais.

3.3.1. Usuário passivo
Nas simulações, foram considerados dois padrões de usuário passivo, que não interagem com os elementos
de sombreamento. No primeiro caso, os elementos de sombreamento são mantidos abertos durante todo o
ano de simulação. No segundo, os elementos internos de sombreamento são considerados fechados durante
as simulações. O objetivo foi contrastar dois cenários extremos no que se refere ao aproveitamento de
iluminação natural. Em ambos os casos, não foram considerados critérios de conforto térmico ou visual.
Nas observações realizadas em campo, foram encontrados usuários que não interagem com os
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elementos internos de sombreamento, tanto para abri-los quanto para fechá-los. Além disso, em algumas
orientações, percebeu-se maior permanência desses elementos abertos, como na orientação sul e maior
permanência de elementos internos de sombreamento fechados, como na orientação leste. Optou-se por
generalizar os padrões comportamentais passivos a todas as orientações (norte, sul, leste e oeste), dado que
estes configuram os cenários mínimo e máximo de aproveitamento de iluminação natural.
As salas de escritório simuladas não são individualizadas, deste modo, ajustar as condições de
iluminação, por exemplo, implica em modificar não apenas o ambiente do usuário que realizou a interação,
mas o de todos os ocupantes. Fatores como elementos de sombreamento quebrados ou difíceis de operar e
questões ligadas ao relacionamento pessoal no ambiente de trabalho podem resultar em atitudes mais
passivas em relação aos ajustes do ambiente interno.

3.3.2. Usuário ativo
O segundo padrão de uso, relativo aos usuários ativos, consiste em abertura dos elementos internos de
sombreamento no momento de chegada ao ambiente, e tendência de fechamento quando o nível de radiação
solar direta no plano de trabalho atinge um valor considerado como o limiar de interação, que corresponde a
50 W/m². A literatura apresenta este valor como um limite aceitável, tendo em vista que o mesmo é
caracterizado como um limiar para a interação dos usuários com os elementos de sombreamento por Reinhart
(2001). Quando o limiar de interação é atingido, o usuário ativo tende a obstruir a área envidraçada fechando
os elementos internos de sombreamento. Após fechados, eles são mantidos assim durante o resto do dia, uma
vez que, em outros estudos, percebe-se que as interações com elementos de sombreamento ocorrem poucas
vezes. Com a aplicação de questionários, percebeu-se que os elementos internos de sombreamento são
abertos pela maioria dos usuários no momento de chegada ao ambiente e, após fechados, tendem a ser
abertos novamente apenas no próximo dia.
Nas observações realizadas em campo, percebeu-se consonância com os dados obtidos em revisão de
literatura. As interações visando abertura dos elementos internos de sombreamento acontecem, na maioria
dos casos, no momento de chegada dos usuários ao ambiente de trabalho, enquanto o fechamento acontece
em algum momento do dia, variável conforme a orientação. Percebe-se que os momentos de fechamento dos
elementos internos de sombreamento coincidem com os momentos de incidência de radiação solar direta nas
fachadas. No caso da fachada sul, com menor incidência de radiação solar direta para a latitude de
Florianópolis, percebeu-se que os elementos internos de sombreamentos são mantidos abertos na maior parte
do tempo. Entretanto, não foram realizadas medições para determinar os níveis de radiação necessários para
que os usuários interajam com os elementos internos de sombreamento visando seu fechamento. Deste
modo, este valor foi obtido com base em revisão de literatura.
Na inserção do padrão de comportamento ativo, não foi configurado o fechamento dos elementos
internos de sombreamento sempre que fosse percebida radiação de 50 W/m² no plano de trabalho. Afinal,
assumir este comportamento resultaria em um padrão de interação mecânico. Sabe-se que os usuários não
interagem de maneira idêntica em todos os momentos. Deste modo, optou-se por inserir o algoritmo
Lightswitch nas simulações. Este algoritmo, criado por Christoph Reinhart, idealizador do Daysim e do plugin DIVA, foi criado com base em medições realizadas em edifícios de escritório e sua inserção nas
simulações permite que o algoritmo utilize uma probabilidade de os usuários fecharem os elementos internos
de sombreamento a partir da percepção de 50 W/m² de radiação solar no plano de trabalho (REINHART,
2001).

3.4. Simulações computacionais
Cada caso foi modelado separadamente para o ambiente de iluminação e para o térmico. No ambiente de
iluminação, são necessárias variáveis que influenciam na dinâmica da distribuição de luz, como as
refletâncias das superfícies internas, porém são desconsideradas as propriedades térmicas dos elementos
construtivos, como a transmitância térmica. No caso do ambiente térmico são necessários os dados que
influenciam na transferência de calor nos modelos, além de características do sistema de condicionamento e
densidade e padrão de ocupação. Nesta seção, são apresentados os dados de entrada para os dois modelos
simulados. Os modelos foram simulados para o clima de Florianópolis utilizando-se o arquivo climático
SWERA, com extensão .epw, obtido no site do EnergyPlus (US DOE, 2016).
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3.4.1. Características dos ambientes simulados
Foram simuladas zonas térmicas individuais, todas com uma única fachada envidraçada, representando
aproximações entre o estudo e o modelo observado em campo. As fachadas não envidraçadas, bem como
piso e cobertura, foram considerados adiabáticos. As propriedades termofísicas da fachada envidraçada
foram obtidas no levantamento realizado por Santana (2006), que definiu os parâmetros construtivos de
edificações de escritório localizadas em Florianópolis-SC. Os modelos adotados têm dimensões de 5,00 m x
5,00 m e pé-direito de 3,00 m.
Os modelos foram simulados variando a orientação da fachada envidraçada em norte, sul, leste e oeste.
Em todos os casos, considerou-se 50% de abertura. O vidro inserido na fachada apresenta transmitância à luz
visível de 0,88, fator solar de 0,82. Optou-se por manter apenas um tipo de vidro, tendo em vista que os padrões
de comportamento dos usuários não foram condicionados às variações de materiais da envoltória.
Por se tratar de um edifício de escritório, os horários de ocupação foram definidos entre 8h e 18h, com
horário de intervalo das 12h às 14h, com exceção dos finais de semana, quando o edifício não é ocupado. A
ocupação foi definida com base nos horários de funcionamento da edificação onde foram aplicados os
questionários. Empregou-se o mesmo padrão para o uso de equipamentos. No caso da iluminação, os padrões
de uso estão condicionados ao aproveitamento de luz natural, entretanto, os limites de início e término do uso
da iluminação coincidem com os do padrão de ocupação.
O nível de iluminância a ser mantido é 500 lux na superfície de trabalho, conforme recomenda a
ABNT (2013). Para isso, o sistema de iluminação consiste na integração da iluminação natural à artificial
com controle dimerizável e automatizado. Com a iluminação natural integrada à artificial, quando a luz
natural garante a obtenção de 500 lux no plano de trabalho, a artificial é desligada.

3.4.2. Simulações de iluminação natural
Inicialmente foram realizadas as simulações de autonomia de iluminação natural, a fim de conhecer os
momentos em que os elementos de sombreamento estariam fechados ou abertos ao longo do ano, bem como
os ganhos de iluminação natural. Essas simulações resultaram nas schedules (combinação de horários) do
sistema de iluminação artificial e dos elementos internos de sombreamento; tais schedules foram usadas na
etapa seguinte, nas simulações termoenergéticas.
Algumas características dos modelos devem ser definidas para as simulações de iluminação natural.
Desta forma, o teto dos modelos foi considerado branco, com refletância de 80%, as paredes claras, com
refletância de 50% e o piso médio, com refletância de 30%. Para a integração da luz natural à artificial foram
inseridos sensores que avaliam os níveis de iluminância nos pontos e automatizam o sistema de iluminação
artificial, que tem sua potência adequada de acordo com o aproveitamento da luz natural. Deve-se definir as
distâncias entre os sensores, a altura em relação ao piso e a direção e o sentido de avaliação das iluminâncias.
Para isso, definiu-se espaçamento de 0,50 m entre os sensores, 0,75 m de altura em relação ao piso e direção
vertical para cima para medição das iluminâncias. Os pontos distantes a um metro das janelas e centralizados
no ambiente foram inseridos como os responsáveis pela operação dos elementos internos de sombreamento.
Esta posição (1 m da janela) foi obtida com a aplicação de questionários na edificação avaliada nos estudos
de campo, afinal, percebeu-se que os usuários mais próximos das aberturas são os maiores responsáveis pelas
interações com os elementos internos de sombreamento.
Os elementos internos de sombreamento analisados são verticais de cor clara. Este foi o tipo
encontrado nas observações realizadas em campo e, portanto, inserido nas simulações. No algoritmo do
DIVA 4.0, os elementos internos de sombreamento deste tipo obstruem 100% da radiação direta e permitem
a passagem de 25% da radiação difusa, quando estão completamente fechados (REINHART; NIEMASZ,
2016).

3.4.3. Simulações do ambiente térmico
As simulações foram realizadas com o programa computacional EnergyPlus, empregando o algoritmo de
condução CTF (Conduction Transfer Function). O algoritmo de convecção adotado foi o TARP (Thermal
Analysis Research Program). O terreno adotado foi “Cidade” e o timestep (intervalo entre cálculos) adotado
é 4, o que corresponde a 4 cálculos de balanço de transferência de calor por hora.
As cargas térmicas internas dos modelos simulados são apresentadas na Tabela 1. Inseriu-se sistema
de condicionamento de ar ideal, capaz de predizer a carga térmica necessária no ambiente sem que
momentos de pico sejam superiores à capacidade de um sistema lançado isoladamente. O setpoint (ponto de
controle de temperatura) de resfriamento adotado foi 24°C e o de aquecimento foi 20°C. Para determinar o
consumo com resfriamento e aquecimento foi necessário dividir a carga térmica obtida pelo coeficiente de
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eficiência energética (W/W) de um sistema de climatização. No sistema de resfriamento, utilizou-se
coeficiente de eficiência energética igual a 3,28, visando atender ao requisito mínimo para que os mesmos
sejam inseridos no nível A de eficiência energética (INMETRO, 2016). No sistema de aquecimento, foi
empregado coeficiente de eficiência energética de 3,55, como apresentado por Pacheco (2013). A Resolução
no 9 de 2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2003) recomenda a adoção da taxa de
renovação de ar de 27 m³/h/pessoa em ambientes climatizados. Desta forma, as taxas de renovação de ar
seguiram as recomendações técnicas. Além da renovação de ar, adotou-se 0,5 trocas de ar por hora nos
ambientes simulados.
Baseando-se no trabalho de Santana (2006), a ocupação típica de escritórios é 14,7 m²/pessoa.
Entretanto, adotou-se ocupação observada na edificação avaliada no estudo de caso, que corresponde a 10,5
m²/pessoa nas simulações a fim de garantir que existam, pelo menos, duas pessoas nos ambientes. Optou-se
por essa alternativa dado que a pesquisa compreende salas de escritório compartilhadas. Considerando que a
taxa de calor dissipada por pessoas em atividades leves, em escritórios, é de 75,0 W/pessoa para calor latente
e 55 W/pessoa de calor sensível, tem-se liberação total de calor de 130,0 W/pessoa no ambiente. Com a
ocupação de uma pessoa para cada 10,5 m², a carga térmica devida às pessoas é de 12,38 W/m².
Tabela 1 – Cargas térmicas dos modelos simulados.
Cargas internas
W/m²
Equipamentos
14,76
Iluminação
8,96
Pessoas
12,38

O padrão de uso dos equipamentos e dos sistemas de iluminação e de condicionamento de ar coincide
com a ocupação dos ambientes. Isto é, das 8h às 18h, com intervalo das 12h às 14h. Ao contrário dos
equipamentos, o sistema de iluminação tem sua potência variável ao logo do dia, de acordo com os níveis de
aproveitamento de iluminação natural.

3.5 Análise dos dados
Os dados obtidos com os questionários foram analisados isoladamente, cruzados entre si (motivos de
interação e orientação, por exemplo), e cruzados com variáveis externas (como a carta solar de
Florianópolis). Assim, foi possível conhecer as particularidades das interações dos usuários com os
elementos internos de sombreamento. Os dados de consumo foram divididos em iluminação, refrigeração e
total, e agrupados conforme a orientação e os perfis de comportamento dos usuários.

4. RESULTADOS
Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos neste artigo. Inicialmente, serão mostrados os dados
referentes à aplicação de questionário aos usuários de uma edificação de Florianópolis-SC. Por fim, os
resultados das simulações computacionais de desempenho termoenergético dos modelos testados.

4.1. Padrões comportamentais observados em campo
Os dados levantados em campo mostram que o padrão mais usual de interação dos usuários com os
elementos internos de sombreamento consiste na abertura dos mesmos no momento de chegada ao ambiente
e fechamento em algum período do dia, que varia principalmente conforme a orientação. Dados semelhantes
podem ser encontrados na literatura. Reinhart (2001) expõe que os usuários tendem a abrir os elementos
internos de sombreamento na chegada ao ambiente de trabalho e fechá-los conforme o movimento solar
implica em incidência de radiação solar direta no plano de trabalho dos usuários.
Quanto à abertura dos elementos internos de sombreamento, percebeu-se que, independente da
orientação avaliada, esta interação tende a ocorrer no momento em que os usuários chegam ao ambiente de
trabalho. Dentre todos os usuários que responderam que abrem os elementos internos de sombreamento,
63,3% o fazem no momento de chegada ao ambiente.
Percebeu-se que os momentos de fechamento variam, principalmente, com a orientação. Entretanto,
em todas as orientações avaliadas, o principal motivo de fechamento relatado pelos usuários foi o excesso de
radiação solar direta no plano de trabalho. Esta foi a opção de 77,0% dos usuários avaliados. Na Tabela 2 são
apresentados os principais momentos de fechamento descritos pelos usuários de acordo com as orientações
avaliadas.
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Tabela 2 – Relação entre as orientações avaliadas e os principais momentos de fechamento das persianas.
Orientação Principal momento de fechamento
à tarde, sem um horário específico
Norte
à tarde e na saída, mas foram registradas baixas frequências pela baixa
Sul
interação dos usuários com elementos internos de sombreamento
Leste
de manhã, sem um horário específico
Oeste
à tarde, sem um horário específico

Confrontando os momentos de fechamento descritos pelos usuários com os dados de radiação solar
direta observados para a latitude de Florianópolis, percebe-se as seguintes relações:

Norte: os usuários de ambientes com esta orientação, fachada que recebe radiação solar direta tanto de
manhã quanto à tarde durante a maior parte do ano (exceção para alguns dias de verão, onde a radiação é
mais concentrada próximo ao meio dia), declararam o principal momento de fechamento no período
vespertino. Apesar de possuir incidência solar também no período matutino, o fechamento principal nos
ambientes com orientação norte ocorre à tarde e, avaliando-se as respostas dos usuários, percebeu-se que,
nesta orientação, os elementos internos de sombreamento são fechados com bastante frequência por causa da
temperatura elevada percebida no ambiente. De todos os usuários que declararam este como o principal fator,
53,3% ocupam ambientes com orientação norte. Deste modo, concluiu-se que o acúmulo de radiação ao
longo do dia implica na sensação de aumento de temperatura e consequente fechamento dos elementos
internos de sombreamento no período vespertino.

Sul: dos 42 usuários avaliados na orientação sul, apenas 8 declararam fechar os elementos internos de
sombreamento; os outros 34 não os fecham durante o ano. Dentre os motivos de fechamento estão radiação
solar no plano de trabalho, privacidade e ofuscamento. Analisando os dados de radiação da carta solar de
Florianópolis, percebe-se que na maioria do ano a fachada sul não recebe radiação solar direta (exceção para
alguns meses de verão). Desta forma, concluiu-se que a baixa frequência de interação dos usuários visando o
fechamento dos elementos internos de sombreamento é devida aos baixos níveis de radiação solar incidentes
durante o ano.

Leste: os usuários declararam que o fechamento dos elementos internos de sombreamento dos
ambientes com esta orientação ocorre, principalmente, no período matutino, sem um horário específico. Os
dados da carta solar indicam incidência de radiação direta na fachada leste no período matutino durante o ano
inteiro. Considerando que a maioria das aberturas ocorre no período matutino, o fechamento ser realizado
ainda no período matutino acarreta a manutenção dos elementos internos de sombreamento fechados durante
grande parte do ano. Essas características podem condicionar os usuários a possuírem comportamentos
passivos, mantendo as janelas obstruídas durante o ano inteiro. Na orientação leste foi percebido o segundo
maior número de usuários que não interagem com os elementos internos de sombreamento.

Oeste: nesta orientação, os usuários declararam o período vespertino, sem um horário específico, como
o principal momento para o fechamento dos elementos internos de sombreamento. Este dado coincide com
os momentos de incidência de radiação solar direta observados na carta solar de Florianópolis.

4.2. Avaliação dos dados de consumo obtidos com simulação computacional
Na Figura 2 são apresentados os consumos obtidos com as simulações variando a orientação do modelo.
Estes consumos são referentes ao sistema de iluminação, refrigeração e total, que inclui aquecimento e
equipamentos. Os consumos com aquecimento não são mostrados isoladamente uma vez que, em todos os
casos, são próximos de zero. Quanto aos equipamentos, os perfis de comportamento avaliados não incluem
variação na potência dos mesmos, desta forma, todos os consumos observados para os equipamentos são
constantes e valem 30,8 kWh/m².ano. Os perfis de comportamento avaliados foram divididos em três
usuários:

Usuário 1: usuário passivo que mantém os elementos internos de sombreamento abertos durante todo o
ano;

Usuário 2: usuário ativo que tende a abrir os elementos internos de sombreamento no momento de
chegada ao ambiente e fechá-los quando se sentir desconfortável com o excesso de radiação solar no plano
de trabalho;
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Usuário 3: usuário passivo que mantém os elementos internos de sombreamento fechados durante todo
o ano.

Figura 2 – Relação entre a orientação dos ambientes simulados e os consumos (kWh/m².ano) com iluminação, resfriamento e total
dos perfis de comportamento de usuário avaliados.

Avaliando-se os resultados obtidos com as simulações, têm-se as seguintes relações por orientação:

Norte: a orientação norte é que recebe maior incidência de radiação solar na latitude de Florianópolis.
Desta forma, é possível perceber que os consumos com refrigeração e, consequentemente, os consumos
totais são os maiores para os três usuários. O usuário 3 representa grande redução proporcional de consumo
com refrigeração em relação ao usuário 1. Entretanto, a elevada incidência de radiação solar implica nos
maiores consumos totais para o usuário 3 dentre as orientações avaliadas.

Sul: os consumos com iluminação artificial resultantes dos usuários 1 e 2 foram os mesmos. Como
observado em campo, os elementos internos de sombreamento tendem a permanecer abertos durante todo o
ano nesta orientação. Deste modo, o aproveitamento de luz natural não sofre impactos negativos com a
obstrução da janela. Seguindo este padrão, o usuário 2 não resultou em reduções na carga térmica interna,
dado que as persianas se mantiveram abertas. Assim, os consumos com refrigeração para os usuários 1 e 2
também foram idênticos. O usuário 3 resulta em pouca economia energética com refrigeração, pois a
orientação sul é a menos influenciada pela radiação direta para a latitude de Florianópolis e, desta forma,
manter os elementos internos de sombreamento fechados implica em pouca redução de ganho térmico pela
radiação. Avaliando-se os consumos totais, tem-se que o usuário 3 resulta nos maiores acréscimos em
relação aos usuários 1 e 2. Este fato é devido ao acréscimo de consumo com iluminação provocado pelo
baixo aproveitamento de luz natural quando as janelas são mantidas obstruídas ao longo do ano, juntamente à
baixa redução na carga térmica interna, pela orientação sul apresentar menor incidência de radiação solar
direta.

Leste: nesta orientação, percebeu-se a maior influência do usuário 2 no consumo com iluminação
artificial. Esse aumento no consumo é devido aos usuários tenderem a fechar os elementos internos de
sombreamento ainda no período matutino e mantê-los fechados durante o resto do dia. Esta característica
também foi observada nas avaliações realizadas em campo. Percebeu-se que o usuário 2 resulta na maior
1248

8

redução de consumo com refrigeração em relação ao usuário 1 dentre as orientações avaliadas. Quanto ao
consumo com refrigeração, esta é a única orientação em que o usuário 2 foi mais eficiente que o usuário 3.
Este fato é devido ao aproveitamento de luz natural proporcionado pelas interações com os elementos
internos de sombreamento no perfil de comportamento 2. O usuário 3 resulta em pouco aproveitamento de
luz natural, assim, o próprio sistema de iluminação artificial resulta em acréscimo de carga térmica de
resfriamento.

Oeste: dentre as orientações com maiores incidências de radiação direta (norte, leste e oeste), o usuário
2 resulta nos menores consumos com iluminação na orientação oeste. Este fato é devido aos principais
momentos de interação dos usuários com os elementos internos de sombreamento. Enquanto as fachadas
norte e leste recebem radiação ainda no período matutino, na fachada oeste a incidência de radiação ocorre
no período vespertino. Assim, os usuários tendem a manter os elementos internos de sombreamento abertos
durante a manhã e fechá-los à tarde, o que possibilita o aproveitamento de luz natural no período matutino e
resulta nos menores consumos anuais com iluminação artificial. Entretanto, essa particularidade do
comportamento do usuário 2 na orientação oeste resulta nas menores reduções proporcionais de consumo
com refrigeração comparando-se às orientações leste e oeste. Isto é, por passarem menos tempo obstruídas,
as janelas são responsáveis por transferir mais calor ao ambiente interno e, consequentemente, os consumos
com refrigeração são maiores.
Com a Figura 2, é possível concluir que os ajustes dos elementos internos de sombreamento estão
fortemente ligados à incidência de radiação solar nos ambientes. Grandes variações são percebidas entre a
orientação sul (que recebe pouca radiação direta) e as orientações leste e oeste (que recebem níveis de
radiação direta semelhantes, porém em momentos distintos do dia). Nos ambientes com orientação sul, por
receberem pouca radiação solar direta, percebeu-se que os elementos internos de sombreamento são
mantidos abertos, e, desta forma, os usuários 1 e 2 resultaram em valores similares de aproveitamento de luz
natural. Entretanto, grandes variações são percebidas nos ambientes com orientação leste e oeste. Afinal, na
orientação leste, os elementos internos de sombreamento tendem a ser fechados no período matutino,
acarretando maiores consumos com iluminação para o usuário 2. Ao contrário dos ambientes com orientação
oeste, onde a radiação solar incide no período vespertino, e o usuário 2 tende a aproveitar luz natural no
período matutino.

5. CONCLUSÕES
Inicialmente, com a aplicação de questionários a 164 usuários de uma edificação de escritório em
Florianópolis, foi possível conhecer o comportamento dos mesmos em relação às interações com os
elementos internos de sombreamento. Percebeu-se que as interações ocorrem, na maioria dos casos, em dois
momentos do dia: primeiramente quando os usuários chegam ao ambiente e abrem os elementos internos de
sombreamento; posteriormente, em algum período do dia, quando os usuários se sentirem desconfortáveis
com o ambiente. Embora tenha sido relatado desconforto por temperatura e por ofuscamento causando
interação com os elementos internos de sombreamento, a maioria dos usuários interage por desconforto com
o ambiente visual. O principal motivo relatado é o excesso de radiação solar no plano de trabalho.
Confrontando-se os dados obtidos com os questionários aos dados de radiação direta para a latitude de
Florianópolis, percebeu-se convergência entre os principais momentos de interação e os momentos em que
os ambientes estão recebendo radiação direta. Deste modo, concluiu-se que as interações dos usuários
visando o fechamento dos elementos de sombreamento estão relacionadas às orientações dos ambientes.
Com os resultados das simulações computacionais percebeu-se que os maiores consumos com resfriamento e
totais foram obtidos para a orientação norte, em todos os perfis de comportamento avaliados. Enquanto os
menores consumos com resfriamento e totais foram observados nos ambientes com orientação sul, também
em todos os perfis de comportamento avaliados. Estas são as fachadas com maior e menor, respectivamente,
radiação incidente observada na latitude de Florianópolis.
Quando se avalia o usuário ativo em relação ao sistema de iluminação, tem-se que a orientação do
modelo configura variação no consumo de acordo com dois critérios: níveis de radiação solar incidente e
momentos de incidência ao longo do dia. Para baixos níveis de radiação, como na orientação sul, o usuário
ativo apresentou pouca variação no consumo com iluminação em relação ao usuário passivo que mantém os
elementos internos de sombreamento sempre abertos. Entretanto, avaliando-se as orientações leste e oeste,
com altos níveis de radiação, percebeu-se que o momento de incidência da radiação solar influencia nos
resultados de consumo, uma vez que o usuário ativo resulta em maiores consumos nos ambientes com
orientação leste. Afinal, as interações visando fechamento dos elementos internos de sombreamento tendem
a ocorrer no período matutino, implicando em baixos níveis de aproveitamento de luz natural ao longo do
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dia. Na orientação oeste, onde a incidência solar ocorre no período vespertino, o usuário ativo resulta em
aproveitamento de luz natural no período matutino, o que implica em menores consumos com iluminação
artificial.
Como tendência geral, percebeu-se que o usuário ativo favorece menores consumos totais em relação
aos usuários passivos, independentemente da orientação avaliada. Enquanto os usuários passivos promovem
em cenários extremos de aproveitamento de luz natural e variação da carga térmica interna, o comportamento
dos usuários ativos possibilita balancear esses cenários. Desta forma, os usuários ativos possibilitam
reduções de consumo tanto no sistema de iluminação quanto no de condicionamento de ar.
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RESUMO

A implementação de dados referentes ao comportamento do usuário em simulações termoenergéticas
contribui para a diminuição da diferença entre resultados preditos e reais. Em vista disso, este trabalho
busca identificar perfis de comportamento do usuário e analisar sua influência no desempenho
térmico de uma edificação representativa. O método utilizado consiste em três etapas: coleta de dados,
análise de agrupamento e simulação. Informações sobre o comportamento do usuário referente à
ocupação e operação de janelas e persianas foram coletadas por meio de questionários aplicados a
moradores de edificações multifamiliares de Florianópolis, SC. A abordagem selecionada para
identificar e selecionar um perfil de cada grupo de comportamento do usuário foi a análise de
agrupamento. Após a seleção dos perfis, foram realizadas simulações para comparação do
desempenho térmico obtido com a variação dos perfis de comportamento, a partir do indicador de
graus hora de resfriamento e de aquecimento. Os resultados de desempenho térmico da edificação
representativa apontaram para maior influência do comportamento relacionado à operação de janelas
e persianas, em detrimento da ocupação e carga térmica interna.
Palavras-chave: comportamento do usuário, agrupamento, desempenho térmico de edificações,
residencial, simulação computacional.

ABSTRACT

Implementing occupant behaviour data in building simulations contributes to decrease the gap
between predicted and real performance. Therefore, the objective of this paper is to identify occupant
behaviour profiles and analyse their influence on the thermal performance of a representative
building. The method was conducted in three steps: data collection, cluster analysis and computer
simulation. Occupant behaviour regarding occupancy as well as window and blind operation were
collected by applying questionnaires to dwellers of multifamily buildings in Florianópolis, SC.
Clustering was adopted to identify and select occupant behaviour profiles. After selecting the profiles,
building simulations were conducted to compare the thermal performance obtained for the different
profiles, based on the degree-hour for heating and cooling. The results on the thermal performance of
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the representative building highlighted the influence of the occupant behaviour related to window and
blind operation in detriment to occupancy and internal thermal load.
Keywords: occupant behaviour, clustering, building thermal performance, residential, computer
simulation.

1. INTRODUÇÃO

Predizer o desempenho de uma edificação por meio de simulações termoenergéticas traz importantes
possibilidades de otimização do projeto. Entretanto, para que os resultados obtidos pelas simulações
estejam coerentes com a realidade, os dados de entrada devem aproximar-se de cenários reais. A
presença e as ações desempenhadas pelos usuários dentro do ambiente construído são inseridas nas
simulações por meio de dados de entrada que concentram os principais aspectos do comportamento
do usuário em relação ao consumo energético da edificação. Desse modo, o comportamento do
usuário compreende a presença nos ambientes de permanência prolongada e as operações que esse
usuário executa com intuito de garantir conforto térmico, luminoso e acústico. De acordo com
Andersen et al. (2016), uma predição realista do desempenho de uma edificação deve ser obtida por
meio da inclusão de modelos realistas das interações do usuário com os controles da edificação –
janelas, persianas, sistemas ativos.
Apesar de aparecer como um item nos dados de entrada das simulações, o comportamento do
usuário representa uma variável complexa e fluida que pode influenciar significativamente no
desempenho da edificação, tanto contribuindo para redução como para aumento do consumo de
energia. A influência do comportamento do usuário no desempenho da edificação como um todo ou
parte de um sistema em particular foi estudada por diversos autores, que buscaram quantificar o
impacto da presença e das ações do usuário no ambiente construído.
Para quantificar a influência do usuário no consumo de energia, Karjalainen (2016) conduziu
simulações numéricas para um ambiente de escritório variando perfis de usuário: displicente, normal
e consciente. As diferenças entre os perfis de usuário contabilizaram consumo energético referente a
equipamentos e sistema de iluminação. Os resultados apontaram que para um mesmo projeto e clima,
o usuário com perfil displicente pode consumir até 55% mais que o usuário consciente. Taniguchi et
al. (2016) avaliaram a influência do comportamento do usuário frente a medidas de economia de
energia. Foram realizadas simulações dos picos de demanda com a utilização de um modelo de
representação da distribuição de moradores e do estoque residencial em ampla escala. O modelo de
comportamento do usuário utilizado considerou fatores como composição familiar, área útil da
residência, nível de isolamento. O comportamento com maior influência na redução da demanda de
pico foi desligar as lâmpadas.
A complexidade do comportamento do usuário reflete a grande diversidade de dados que
podem ser coletados para uma amostra, mesmo que seja mantida apenas uma tipologia arquitetônica.
A identificação de perfis ou classificação dos diferentes comportamentos de usuários obtidos pelo
monitoramento é uma abordagem utilizada frequentemente para analisar a diversidade de
informações coletadas. Uma técnica aplicável à identificação de diferentes perfis em uma amostra é
a análise de agrupamentos (análise de cluster). Com esse tipo de análise, é possível agrupar perfis
semelhantes, dentro de uma amostra, em subgrupos. Assim, cada subgrupo apresenta um perfil de
comportamento semelhante internamente (alta homogeneidade interna) e perfis distintos entre grupos
(alta heterogeneidade externa) (HAIR et al., 2009). Um dos resultados obtidos por meio dessa análise
é a sintetização de informações para estudos em maior escala. D’Oca e Hong (2015) utilizaram técnica
de agrupamento para obter perfis típicos de ocupação em escritórios. Como variáveis foram utilizados
fatores de conhecida influência sobre o comportamento, tais como: hora do dia, dia da semana e
estado de ocupação anterior. A técnica de agrupamento conduzida por Aerts et al. (2014) resultou em
sete perfis de ocupação para edificações residenciais que foram posteriormente utilizados para
calibração de um modelo estocástico desenvolvido pelos autores. No estudo de Duarte et al. (2013),
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a identificação dos perfis de ocupação em escritório foi dada pela criação de três grupos indicando
níveis de diversidade baixo, médio e alto.
Neste estudo, perfis de comportamento do usuário foram identificados por meio da análise de
agrupamento aplicada à base de dados coletada junto a moradores de edificações residenciais
multifamiliares de Florianópolis. Simulações computacionais com variação dos perfis identificados
permitiram inferir sobre a sua influência no desempenho térmico de uma edificação representativa.

2. OBJETIVO

Este trabalho busca identificar perfis de ocupação e operação de aberturas e persianas para edificações
multifamiliares naturalmente ventiladas por meio da análise de agrupamento; e verificar a influência
da variação de perfis de comportamento do usuário no desempenho térmico de uma edificação
residencial representativa.

3. MÉTODO

O método utilizado neste trabalho consiste nas seguintes etapas: (1) monitoramento do
comportamento do usuário, (2) aplicação da análise de agrupamento, e (3) simulações
computacionais.

3.1. Monitoramento do comportamento do usuário

Anteriormente à identificação dos perfis de ocupação e de operação foi necessária a elaboração de
uma base de dados com informações referentes a esses comportamentos. A coletada de dados foi
conduzida por meio da aplicação de questionários semi-estruturados junto a moradores de edificações
multifamiliares de Florianópolis, SC. O questionário aplicado baseia-se no modelo encontrado em
IEA EBC Annex 66. As questões abordaram o comportamento anual do usuário quanto à ocupação,
operação de janelas e persianas para a sala e o dormitório.
Durante a aplicação do questionário, apenas um morador de cada unidade habitacional
respondia às questões, considerando a sala e um dormitório. Apenas para as questões referentes à
ocupação dos ambientes foram diferenciados dois períodos – dias úteis e finais de semana. Para
responder sobre a ocupação, o usuário foi convidado a preencher o período em que permanecia nos
ambientes de longa permanência, em base horária. As questões referentes à operação de aberturas e
persianas eram de múltipla escolha e suas alternativas apresentavam uma faixa de variação do período
de abertura, variando de sempre aberta à sempre fechada. O questionário inferiu também sobre a
presença de sistemas de condicionamento artificial. Para este trabalho, foram selecionados somente
os casos em que os ambientes eram mantidos naturalmente ventilados. Para ampliar a área de coleta
de dados, o questionário foi disponibilizado em versão digital por meio da plataforma Formulários
Google.
A aplicação de questionários é uma das possíveis abordagens para monitorar o comportamento
do usuário. Apesar de apresentar incertezas devido à subjetividade do usuário ao responder as
questões, essa abordagem já foi aplicada com sucesso por outros estudos, principalmente nos voltados
a edificações residenciais (RICHARDSON et al., 2008; CHIOU et al., 2011; PINO, 2011; CHEN et
al., 2015; FENG et al., 2015).
Demais abordagens para a coleta de informações sobre o comportamento do usuário focam no
uso de equipamentos de medição, como por exemplo, sensores de presença. Embora o uso de
equipamentos para monitoramento do comportamento reduza a influência do usuário sobre a
informação coletada, essa abordagem apresenta limitações no sentido de período de monitoramento
necessário, custo de instalação e necessidade de manutenção dos equipamentos.
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3.2. Aplicação da análise de agrupamento

A análise de agrupamento é uma ferramenta para identificação de padrões (neste caso, perfis de
comportamento) que busca a homogeneidade entre objetos de um mesmo grupo e a heterogeneidade
entre objetos de diferentes grupos (HAIR et al., 2009). Esse método normalmente é dividido em três
etapas: tratamento das variáveis, cálculo da distância entre os objetos (que calcula o valor numérico
do quão similar ou diferente são dois objetos) e aplicação das técnicas de partição (que divide a
amostra em subgrupos com base no grau de similaridade encontrado na etapa anterior). Neste estudo,
a aplicação da análise de agrupamento foi conduzida com auxílio do programa Minitab 17, e os
procedimentos, medidas e algoritmos foram adotados conforme sugerido por Schaefer e Ghisi (2016).
Inicialmente, as variáveis oriundas da base de dados foram padronizadas, evitando que as
variáveis com maior dispersão dos dados exercessem maior impacto sobre os resultados. Para tal,
adotou-se a padronização estatística (z-scores) de forma a obter-se para cada variável um grupo de
dados cuja média é igual a zero e desvio padrão igual a um. A padronização estatística é realizada
com a Equação 1.
(𝑥 −𝑥̅ )
𝑍𝑥𝑖 = 𝑖𝑠
Equação 1
Onde:
𝑍𝑥𝑖 é o valor padronizado de 𝑥𝑖 ;
𝑥𝑖 é o valor que se deseja padronizar;
𝑥̅ é a média dos valores de determinada variável;
s é o desvio padrão dos valores de determinada variável.
A partir da base de dados padronizada, calculou-se a distância entre cada par de objetos da
amostra com a medida de similaridade, a distância euclidiana quadrada, calculada a partir da aplicação
da Equação 2.
𝑝
𝑑𝐴𝐵 = ∑𝑖=1(𝑥𝑖𝐴 − 𝑥𝑖𝐵 )2
Equação 2
Onde:
𝑑𝐴𝐵 é a distância euclidiana quadrada do objeto A ao objeto B;
𝑥𝑖𝐴 é o valor de A para cada variável;
𝑥𝑖𝐵 é o valor de B para cada variável.
Por fim, realizou-se o processo de partição, em que os objetos foram distribuídos em grupos
de acordo com a semelhança ou não das suas características (ou seja, indivíduos com perfis
semelhantes ficam agrupados em um mesmo grupo, enquanto perfis distintos formam grupos
distintos). Adotou-se a técnica hierárquica de partição, aplicando-se o Método de Ward como
algoritmo de partição. Na técnica hierárquica, a cada nova etapa dois objetos são unidos, processo
que permite a construção de um gráfico chamado de dendograma. Com o dendograma é possível fazer
uma análise visual quanto à formação ideal dos grupos. O algoritmo de Ward separa os grupos
baseando-se na soma dos quadrados residuais dentro de cada grupo.
Formados os grupos, o passo final foi definir um objeto como representativo de cada
agrupamento. Para isso, a identificação dos perfis de comportamento do usuário foi feita através da
seleção de um objeto de cada grupo resultante do agrupamento. Os perfis selecionados correspondem
aos objetos que apresentaram menor distância ao centroide de seu respectivo grupo. Assume-se que
as características apresentadas por esses perfis individuais representam características comuns ao
comportamento do usuário de cada grupo. Portanto, tais características podem ser inseridas nas
simulações computacionais como representativas dos diferentes perfis de comportamento do usuário
encontrados para edificações multifamiliares de Florianópolis.

4
1254

3.3. Simulações computacionais

As simulações foram realizadas com o programa computacional EnergyPlus versão 8.5 e arquivo
climático INMET, com extensão .epw, de Florianópolis-SC. Os modelos avaliados tiveram os
parâmetros termofísicos da envoltória, o número de ocupantes e as densidades de potência de
iluminação e de equipamentos fixados em um caso base. Com a configuração do caso base, foram
inseridos os três perfis de comportamento obtidos com a aplicação da análise de agrupamento. Neste
tópico são apresentadas as características comuns a todos os casos e o procedimento adotado para
avaliação dos resultados das simulações.
A Figura 1 apresenta a planta baixa da edificação de interesse social, utilizada nas simulações
computacionais, obtida a partir do estudo de Rosa (2014).

Figura 1. Planta baixa da edificação utilizada nas simulações.

Apesar de os dados de comportamento do usuário terem sido coletados para edificações
multifamiliares, utilizou-se um modelo de edificação unifamiliar como forma de exemplificar a
aplicação dos perfis de comportamento em simulações de desempenho térmico de edificações
residenciais.

3.3.1. Características comuns a todos os modelos simulados

Todos os modelos simulados tiveram características da envoltória e as cargas térmicas internas
fixadas. Na Tabela 1 são apresentadas as potências instaladas de iluminação e de equipamentos, a
ocupação e as características termofísicas da envoltória da unidade habitacional utilizada neste
trabalho.
Tabela 1 – Cargas térmicas internas e características termofísicas dos ambientes simulados.
Potência
Potência
Transmit.
Ocupação
Transmit.
Transmit.
instalada de
instalada de
da
Zona térmica
(número de da parede
do vidro
iluminação
equipamentos
cobertura
pessoas)
(W/m².K)
(W/m².K)
(W)
(W)
(W/m².K)
60
2
Dormitório 1
60
2
Dormitório 2
2,67
2,35
5,8
Sala/cozinha
100
53,93
4
integradas

Fator
solar
do
vidro
0,86
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3.3.2. Padrões de comportamento avaliados

O agrupamento dos dados obtidos com a aplicação de questionário aos usuários possibilitou a criação
de diferentes padrões de comportamento. Esses padrões foram inseridos nas simulações
computacionais como dados de entrada referentes à ocupação, operação de janelas e de persianas.

3.3.3. Análise dos resultados das simulações

Com as simulações, foram obtidas as temperaturas operativas horárias das zonas térmicas de
permanência prolongada (sala e dormitórios). O indicador graus hora foi selecionado para analisar os
resultados das simulações. Esse parâmetro consiste no somatório da diferença encontrada entre a
temperatura operativa do ambiente e limites pré-fixados de conforto térmico. Utilizou-se a
temperatura de 26°C para o cálculo de graus hora anuais de resfriamento e a temperatura de 18°C
para obter graus hora anuais de aquecimento. Por considerar condições de conforto térmico sem uso
de condicionamento artificial, o parâmetro graus hora é um dos principais indicadores utilizado em
análises de desempenho térmico de edificações naturalmente ventiladas (VERSAGE, 2009).

4. RESULTADOS
4.1. Base de dados sobre comportamento do usuário

A aplicação dos questionários obteve um total 100 respostas válidas para moradores de edificações
multifamiliares de Florianópolis. Dessas, foram desconsideradas respostas incompletas e
selecionados apenas os casos em que sala e dormitório fossem mantidos mediante ventilação natural,
ou seja, sem a presença de sistema de condicionamento artificial. Desse modo, a base de dados efetiva
utilizada para as etapas seguintes é composta por 25 casos.

4.2. Identificação de perfis de comportamento do usuário

A técnica hierárquica de partição aplicada neste estudo permitiu a construção de um dendograma
(Figura 2), a partir do qual foi possível definir uma solução preliminar de agrupamento. No eixo
horizontal são apresentados os objetos envolvidos na análise, enquanto no eixo vertical, o grau de
similaridade obtido com cada nova junção. Conforme pode ser observado, o gráfico sugere a divisão
da amostra em três grupos distintos. Assim, a técnica de agrupamento foi repetida, com as mesmas
configurações, solicitando a divisão da amostra em três grupos.

Similaridade

-28,94

14,04

57,02

100,00

1

3

2

4

5

7

9 12 6 10 14 16 8 15 11 13 17 20 18 22 19 21 23 24 25

Observações

Figura 2. Dendograma do processo de agrupamento dos perfis de ocupação e operação, obtido com o Minitab.
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A distribuição dos objetos nos grupos é regida pela medida de similaridade e pelo algoritmo
de partição. Desse modo, a quantidade de objetos de cada grupo não está relacionada ao tamanho da
amostra e sim com as características dos objetos. Dentre os três grupos resultantes, foram encontrados
mais objetos associados ao Grupo 2 (12) e ao Grupo 3 (9). Somente quatro objetos integram o Grupo
1. Para cada agrupamento, foi definido um único perfil de comportamento, definido pela menor
distância ao centroide do seu agrupamento, que representou as características de todo o seu grupo na
etapa de simulação.
Na Tabela 2 são apresentadas as características dos perfis de comportamento dos usuários,
resultante do processo de agrupamento. Esses perfis estão vinculados à subjetividade das respostas
obtidas pela aplicação de questionários. Tal subjetividade faz com que seja necessário aproximar
certas informações de forma a possibilitar sua inserção nas simulações computacionais. Além disso,
o comportamento do usuário é retratado de forma estática neste trabalho. Por conta disso, foram
utilizados horários fixos para a ocupação e as interações do usuário com o ambiente construído, com
diferenciação apenas para dias úteis e dias de fim de semana. Da mesma forma, para o caso dos
usuários que declararam manter as janelas abertas por um curto intervalo diário para renovar o ar,
considerou-se que as janelas ficam abertas por uma hora de manhã e uma hora à noite, em horários
que a unidade habitacional apresentar ocupação.
Tabela 2 – Características dos perfis de comportamento dos usuários avaliados.
Características do comportamento
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Das 7h às 7h59min,
Das 10h às
Dias úteis
Das 22h à 1h59min
das 12h às 12h59min e
23h59min
das 20h às 21h59min
Ocupação da sala
Das 10h às
Das 11h às 12h59min e
Fins de semana
Das 15h à 0h59min
23h59min
das 17h às 20h59min
Dias úteis
De 0h a 8h59min
Das 2h às 8h59min
Das 21h às 6h59min
Ocupação dos
dormitórios
Fins de semana
De 0h a 8h59min
Da 1h às 10h59min
Das 21h às 10h59min
Aberta quando o
Sala
Sempre fechada
Sempre aberta
ambiente é ocupado
Operação das
cortinas/persianas
Aberta quando as
Dormitórios
Sempre fechada
Sempre aberta
janelas estão abertas
Aberta quando o
Aberta quando o
Aberta quando o
Sala
ambiente é ocupado ambiente é ocupado
ambiente é ocupado
Operação das
Aberta por um curto
janelas
Aberta quando o
Dormitórios
Sempre fechada
intervalo diário para
ambiente é ocupado
renovar o ar

4.3. Simulações computacionais

Os resultados obtidos por meio das simulações computacionais são apresentados a partir do indicador
de desempenho térmico graus hora de resfriamento e de aquecimento, apresentados pelas Figuras 3 e
4, respectivamente.
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Figura 3. Resultado de graus hora de resfriamento para os ambientes de longa permanência.

Figura 4. Resultados de graus hora de aquecimento para os três perfis de comportamento do usuário.

O comportamento do usuário representado pelo Grupo 1 apresentou os menores valores de
graus hora para aquecimento em todos os ambientes. O melhor desempenho térmico para o perfil de
comportamento do Grupo 1 também foi verificado para os dormitórios 1 e 2, mediante os resultados
de graus hora de aquecimento e de resfriamento. O perfil de comportamento do Grupo 1 é marcado
pela maior quantidade de horas de ocupação, em comparação com os demais perfis simulados. A
presença do usuário no ambiente representa uma maior carga térmica e, portanto, auxilia na
manutenção de temperatura dentro da faixa de conforto durante estações frias. Esse excedente de
carga térmica interna poderia influenciar negativamente o resultado de graus hora de resfriamento.
Enquanto que a operação das janelas e persianas sempre fechadas pelo usuário representativo do
Grupo 1 evita trocas térmicas com o ambiente externo, assim, favorecendo a manutenção de
temperaturas internas dentro da faixa de conforto também nas estações mais quentes.
A variação dos perfis de comportamento do usuário resultou em diferença máxima de 23,75%
nos graus hora de aquecimento (dormitório 1) e de 4,22% nos graus hora de resfriamento (sala).
No caso da sala, o resultado de graus hora para resfriamento foi melhor para o perfil de
comportamento do Grupo 2, em função da combinação de poucas horas de ocupação e abertura de
8
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janelas e persianas somente quando o usuário se encontra no ambiente. Novamente, o melhor
desempenho térmico do ambiente está associado à redução de trocas térmicas com o meio externo.
O perfil de comportamento apresentado pelo Grupo 2 mostrou o pior desempenho térmico para
ambos os dormitórios. Em comparação com os demais perfis, o usuário do Grupo 2 apresenta
ocupação intermediária (10 horas diárias), vinculada à operação de janelas e persianas somente em
curtos períodos.
A operação de janelas no dormitório apresentada pelo perfil de comportamento do Grupo 3
representa a estratégia de ventilação noturna. Apesar disso, esse perfil não resultou em menor valor
de graus hora de resfriamento pelo fato de as persianas serem mantidas abertas sempre.

5. CONCLUSÕES

Este trabalho utilizou a análise de agrupamento para identificar perfis do comportamento do usuário
e posteriormente, mediante simulações computacionais, verificar sua influência sobre o desempenho
térmico de uma edificação representativa. A base de dados com informações sobre ocupação,
operação de persianas e janelas foi obtida por meio da aplicação de questionários junto a moradores
de edificações multifamiliares de Florianópolis e apresentou um total de 25 casos para ventilação
natural. A análise de agrupamento, conduzida com o Minitab, resultou em três grupos de
comportamento do usuário distintos entre si. O perfil de comportamento do usuário com menor
distância até a centroide de cada grupo foi selecionado e inserido como dado de entrada nas
simulações computacionais com o EnergyPlus. A comparação do desempenho térmico obtido com a
variação dos perfis de comportamento foi analisada mediante o resultado de graus hora de
resfriamento e de aquecimento. O melhor desempenho térmico obtido para o perfil de comportamento
do usuário do Grupo 1 apontou para a influência majoritária da operação de janelas e persianas, frente
à maior carga térmica interna representada pela maior quantidade de horas de ocupação. A maior
variação entre os resultados de graus hora encontrada para o dormitório 1 reforça a influência da
abertura no desempenho térmico do ambiente, visto que para esse caso, a abertura tem orientação
solar Leste e não Sul, como nos demais ambientes analisados. Pondera-se que, assim como a
orientação solar, outros fatores que não foram foco deste trabalho podem apresentar influências
significativas sobre o desempenho térmico de uma edificação.
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RESUMO

A análise de benchmaking classifica as edificações por seu consumo de energia permitindo identificar em
quais edifícios há oportunidades para redução do consumo energético. Porém, o desenvolvimento de
modelos nacionais se vê comprometido pela escassez de dados disponíveis para análise. Assim, este artigo se
propõe a verificar os erros devidos à simplificação na estimativa de variáveis de projeto usadas na análise de
benchmarkings com foco nas edificações comerciais. Para o presente estudo foi feita uma comparação entre
os dados medidos a partir de ferramentas acessíveis e a partir de dados de projeto fornecidos pela prefeitura
local, considerados mais precisos. Os dados avaliados referem-se à área total de piso, volume, área de
fachada e percentual de abertura na fachada, de edifícios reais em Belo Horizonte, MG. A partir da análise de
gráficos de dispersão, indicando o R², e de cálculos do desvio de erro médio (MBE) e desvio de erro
quadrático médio (RMSE), foi possível concluir que o levantamento simplificado pode ser uma estratégia
para obtenção de dados edilícios com baixos índices de erro para análises de benchmarking de consumo de
edificações comerciais.
Palavras-chave: benchmaking, eficiência energética, levantamento de dados.

ABSTRACT

The benchmarking analysis classifies buildings according to their energy consumption, contributing to
identify buildings in which there may be opportunities for energy savings. Nevertheless, the implementation
of national benchmarking models is compromised by the lack of available data for analysis. Therefore, this
paper proposes to verify the accuracy of the simplified estimation of constructive variables necessary to
create a benchmarking of commercial towers. The present study presents a comparison between measured
constructive data obtained from simplified assessment methods and data from architectural plans obtained
with the local city hall, considered more precise. The evaluated data refer to total floor area, volume, façade
area and window-to- wall-ratio of buildings in Belo Horizonte, MG. From dispersion graphics analysis,
indicating the correlation coefficient R2, calculations of the mean error deviation (MBE) and mean square
error deviation (RMSE), it was possible to conclude that this simplified assessment can be a satisfactory
strategy for obtaining data from buildings, showing low error rates for the analysis of the consumption
benchmarking of commercial buildings.
Keywords: benchmaking, energy efficiency, data mining.
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento da demanda energética representa uma tendência mundial e também um desafio na
manutenção de seu fornecimento. Em países em desenvolvimento isto se torna ainda mais acentuado devido
à necessidade de grandes investimentos em redes nacionais e na capacidade de geração (BORGSTEIN;
LAMBERTS, 2014). Dessa forma, governos estão estabelecendo metas para redução da geração de carbono
e do consumo de energia. No Brasil é provável que o controle do consumo de energia em edifícios se torne
um elemento fundamental para o controle de emissões (BORGSTEIN; LAMBERTS, 2014). Isso acontece,
pois, a eficiência de edificações é uma área com grande potencial para melhoria e para redução de consumo
energético. Hoje 50% do consumo total de energia elétrica no país está ligado ao parque edificado
principalmente nos setores comerciais, residenciais e públicos (BEN, 2016). Assim, novas certificações
ligadas ao projeto e à construção de edificações mais eficientes como o Programa de Etiquetagem em
Edificações, PBE-Edifica, vêm ganhando espaço no cenário nacional. Este define classificação de
desempenho energético para edificações comerciais, de serviço e públicas e são analisadas em relação ao
projeto e especificação do sistema de ar condicionado, de iluminação e da envoltória.
Já o Benchmarking é um modelo de avaliação comparativa do consumo de energia. Para Chung (CHUNG et
al., 2006), o benchmarking é um processo que compara o uso da energia em um edifício ou grupo de
edifícios com características semelhantes ou analisa a forma como o uso de energia varia de acordo com um
nível estabelecido. Desta forma, permite identificar a rentabilidade de medidas para redução dos custos com
o consumo de energia e facilita a melhoria contínua, fornecendo medidas para se estabelecer metas de
conservação de energia em edifícios. Diversos modelos de benchmarking vêm sendo desenvolvidos desde a
década de 1990, sendo que o levantamento de dados é a primeira etapa deste processo (LOMBARD et al.,
2009). A partir de dados de consumo de energia, construtivos e de operação das edificações pode-se avaliar o
peso de variáveis no consumo de energia, construir modelos de referência e classificar as edificações a partir
de seu consumo de energia como fizeram diversos autores (VELOSO et al.,2017; TIAN, 2017; SCHAEFER;
GHISI, 2015; CARVALHO et al.; 2010; VERA; LANGLOIS, 2007).
A disponibilidade de informações é uma questão central no desenvolvimento de novos modelos. Nos
EUA o programa Energy Star fornece classificações em eficiência no setor de construção comercial a partir
de dados divulgados pelo Commercial Buildings Energy Consumption Survey (EIA, 2017). A divulgação
pública desses dados é obrigatória em Nova Iorque desde o Greener Greater Buildings Plan (PLANYC,
2012). No Reino Unido, desde 2015, todos os prédios públicos com mais de 250m² devem possuir um
Display Energy Certificate (DEC) que é de acesso público (ARMITAGE, 2012). Porém, o Brasil não possui
políticas para a divulgação dos dados necessários à elaboração de benchmarkings, havendo por diversas
vezes questões ligadas à confidencialidade da informação, especialmente aquela relativa ao consumo de
energia elétrica das edificações e aos dados de projeto das mesmas, e isso prejudica o desenvolvimento de
modelos necessários para compreensão do consumo energético em edificações em um cenário nacional.
Dessa forma, a complexidade na obtenção de informações pode acarretar em uma simplificação dos modelos
e imprecisão dos resultados.
O presente estudo complementa as análises desenvolvidas para a construção de um processo de
benchmarking de edificações de escritório para a cidade de Belo Horizonte (VELOSO, 2017). A essência do
processo de benchmarking é a análise comparativa. Para o estudo foram selecionadas edificações de
escritório com no mínimo três pavimentos e área bruta superior a 1.000 m² em Belo Horizonte (20° 48′ 57″
Sul, 43° 57′ 15″ Oeste). A estimativa da quantidade dessas edificações em Belo Horizonte - MG foi
produzida a partir de um banco de dados de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de todas as
edificações aprovadas até 2011, fornecidos pela Prefeitura Municipal. Foi verificado que em Belo Horizonte
existem 568 edificações de edificações de escritório com no mínimo três pavimentos e área bruta superior a
1.000 m² e dessas, foram utilizadas para este estudo, apenas 49 edificações. Dentre as informações contidas
nesse banco de dados, destacam-se as seguintes:
• Ano de construção – identifica qual é o tempo de uso da edificação e com isso, é possível determinar
características arquitetônicas e construtivas relativas à época de construção;
• Tipo de ocupação – identifica a atividade predominante da edificação;
• Localização – permite localizar a edificação dentro da malha urbana de Belo Horizonte;
• Área construída – identifica a área total construída aprovada da edificação;
• Número de andares – incluindo o número de subsolos.
No entanto, para o desenvolvimento do benchmarking foi necessário obter-se dados não
disponibilizados neste banco de dados como área de piso total, volume, área de fachada, percentual de
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abertura na fachada, etc.
A decisão pela investigação destas variáveis foi feita a partir de levantamento de 96 fontes
bibliográficas que apresentaram estudos relativos ao desenvolvimento de benchmarkings de edificações entre
1989 e 2016 realizado por Veloso (2017) nos quais identificou-se que em 59 destas tratava-se de variáveis
edilícias. Destas, as variáveis edilícias mais presentes nestes estudos eram relativas às áreas da edificação
(61% dos estudos), ao tipo de vidro (47%), ao percentual de aberturas nas fachadas (44% dos estudos), à
forma (24% dos estudos) e à presença de proteção solar (24% dos estudos). Como na amostra de edificações
há pequena presença de dispositivos de proteção solar, esta variável não será estuda no presente trabalho.
Outra característica que não será estudada será o tipo de vidro, pois não se tinha o conhecimento do tipo de
vidro existentes nas edificações para se fazer as comparações.
A obtenção destes dados ocorreu da seguinte maneira: a primeira, considerada estimada de forma
simplificada e a segunda, a partir de dados medidos originários de projetos arquitetônicos. Como não se pôde
obter dados de todas as edificações selecionadas por meio de dados medidos o presente artigo visa discutir os
desvios ocorridos nas simplificações adotadas para o levantamento das variáveis necessárias ao processo.

2. OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa é a verificação do impacto causado pela simplificação na estimativa de variáveis
de projeto na análise de benchmarking para os edifícios de escritório tomando como caso base a cidade de
Belo Horizonte.

3. MÉTODO
O método apresenta os procedimentos de levantamento simplificado para obtenção de dados estimados e os
procedimentos de levantamento de dados medidos em planta de variáveis como áreas de piso, volume, áreas
de fachada e porcentagem envidraçada das fachadas.
Após esta descrição, são indicados os indicadores utilizados para comparação dos dados obtidos
pelos dois procedimentos utilizados.

3.1. Levantamento de dados estimados
Após a identificação dos edifícios a serem estudados, fez-se um levantamento pela ferramenta Google
Maps/Street View em conjunto às plantas urbanas disponibilizadas pela Empresa de Informática e
Informação do Município de Belo Horizonte (PRODABEL). Essas plantas consistem na projeção das
edificações e dos terrenos em Belo Horizonte. Por meio deste levantamento inicial foi possível estimar as
áreas de piso, volume, áreas de fachada e porcentagem envidraçada das fachadas, das edificações levantadas
conforme descrito a seguir.

3.1.1. Área de piso total – método simplificado
O número de andares foi levantado pela base de dados do IPTU e conferido via Google Maps/Street View. A
área de projeção da edificação foi retirada da imagem produzida pela ferramenta Google Maps/Street View
associada ao levantamento da PRODABEL, como demonstrado na Figura 1.

Figura 1 - Exemplo de levantamento pelas ferramentas Google Maps/Street View e PRODABEL (linhas pretas).
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Assim, a área de piso total foi determinada de acordo com a Equação 1.

AP  AND  APE

Equação 1

Onde:

AP é a área de piso total da edificação [m²];

AND é o número de andares da edificação;

A PE

é a área de projeção da edificação [m²].

3.1.2. Volume – método simplificado
O volume das edificações foi calculado a partir do número de andares, da área de projeção da edificação e do
pé-direito. O número de andares e a área de projeção da edificação foram determinados conforme explicitado
anteriormente. A altura do pavimento de piso a piso foi determinada da seguinte forma: para prédios
totalmente condicionados (condicionados por sistema central) – a altura considerada foi de 3,15m e para
prédios com modo misto de condicionamento de ar (condicionado por aparelhos split/janela) – a altura
considerada foi de 2,90m. Assim, o volume foi determinado de acordo com a Equação 2.

V  AND  A PE  PD

Equação 2

Onde:
V é o volume total da edificação [m³];
AND é o número de andares da edificação;

A PE

é a área de projeção da edificação [m²];
PD é a altura piso a piso da edificação [m].

3.1.3. Área de fachadas externas – método simplificado
A área de fachada das edificações foi aferida multiplicando o número de andares, a altura do pavimento de
piso a piso e o perímetro da projeção da edificação. O número de andares e a altura do pavimento foram
determinados conforme explicitado anteriormente. O perímetro da projeção da edificação foi calculado
usando-se as ferramentas Google Maps/ Street View e os mapas da PRODABEL. Vale ressaltar que em
alguns prédios as fachadas faziam divisa com outros prédios e assim, foi necessária a retirada dessas áreas de
fachada do cômputo final da área de fachada total uma vez que a análise realizada no benchmarking foi
relativa apenas às superfícies que permitem troca de calor diretamente com o ambiente externo. Assim, a área
das fachadas externas foi determinada de acordo com a Equação 3.

A FCH  (AND  PPE  PD)  A FCHE

Equação 3

Onde:

A FCH é a área de fachada da edificação [m²];
AND é o número de andares da edificação;

PPE

é o perímetro da projeção da edificação [m];
PD é a altura piso a piso da edificação [m];
A FCHE é a área de fachada dividida com edificação vizinha [m²].

3.1.4. Percentual de abertura nas fachadas – método simplificado
O percentual de abertura nas fachadas (PAF) foi determinado a partir de levantamento visual, via Google
Maps/ Street View. Alguns estudos fizeram estudos usando valores de PAF para análise de eficiência
energética em edificações ou em processos de benchmarking. Maciel e Carlo (2011), utilizaram valores de
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PAF de 5 a 95%, Carlo e Lamberts (2010) de 16 a 72%, Santana e Ghisi (2007) de 1 a 100%, Ribeiro (2016)
de 14 a 47% e Veloso et al. (2017) de 1 a 50%.
Foram utilizadas das mesmas faixas do estudo de Veloso et al. (2017), alterando somente as duas últimas
faixas. Assim, as faixas de PAF utilizadas neste trabalho foram: até 10%, de 11 a 25%, de 26 a 40% e de 40 a
50%. Porém, para fins de análise no presente artigo, utilizou-se o valor médio destas faixas, sendo adotados
os seguintes valores para o PAF: 10%, 18%, 33% e 45%.

3.2. Levantamento de dados medidos de projeto
A segunda parte do levantamento de dados foi feita a partir de desenhos técnicos das edificações concedidos
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH). Foram utilizadas neste estudo, informações detalhadas
de 49 edificações.

3.2.1. Área de piso total – dados medidos
Neste levantamento, considerado mais preciso que o anterior, a área de piso total foi calculada a partir das
plantas concedidas pela PBH. Estas foram recebidas em formato pdf e por isso, foram redesenhadas no
programa AutoCad®. A partir do desenho das edificações no programa, fez-se a somatória da área de todos
os pavimentos. Assim, a área de piso total foi determinada de acordo com a Equação 4.
n

A P   A PA

Equação 4

i 1

Onde:

A P é a área de piso total da edificação [m²];
A PA é a área do andar da edificação [m²].

3.2.2. Volume – dados medidos
O volume das edificações foi calculado pela multiplicação da área de piso total pela altura do pavimento. A
área de piso total foi calculada conforme explicitado anteriormente. Porém, para o cálculo da altura de piso a
piso do pavimento foram necessárias algumas adaptações. Os desenhos técnicos recebidos não continham,
em sua grande maioria, cortes das edificações dificultando o estabelecimento desta variável. Dessa forma,
determinou-se que ele seria calculado pela diferença de nível quando este estivesse indicado nas plantas ou,
na ausência deste, pelo número de degraus da escada multiplicado por 0,18m de espelho. Assim, o volume
foi determinado de acordo com a Equação 5.

V  AP  PD

Equação 5

Onde:

V é o volume total da edificação [m³];
A P é a área de piso total da edificação [m²];

PD é é a altura piso a piso da edificação [m].

3.2.3. Área de fachadas externas – dados medidos
A área de fachada foi determinada a partir do perímetro de cada andar, multiplicado pela altura de cada
andar. O perímetro do andar foi calculado com auxílio do programa AutoCad® e a altura do andar conforme
explicitado anteriormente. Quando a edificação fazia divisa com outra edificação, ou seja, estava encostada
em outra edificação vizinha, essa área não foi contabilizada como área de fachada. Assim, a área das
fachadas foi determinada de acordo com a Equação 6.
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n

A FCH   [(PPE  PD)  A FCHE ]

Equação 6

i 1

Onde:

A FCH é a área de fachada da edificação [m²];

PPE é o perímetro da projeção da edificação [m];
PD é a altura piso a piso da edificação [m];

A FCHE é a área de fachada encostada em edificação vizinha [m²].
3.1.4. Percentual de abertura nas fachadas – dados medidos
O percentual de abertura na fachada foi calculado dividindo-se a área total das aberturas pela área total de
fachada da edificação. A área total de fachada foi calculada conforme explicitado anteriormente. O
levantamento das aberturas das edificações foi feito a partir dos quadros de esquadrias presentes nas plantas.
Para os projetos que não possuíam quadro de esquadrias, as aberturas foram levantadas pelos cortes e pelas
fachadas. Os projetos que não apresentavam tabela de esquadrias, cortes ou fachadas, tiveram a altura das
aberturas deduzidas do Google Street View/ Google 3D através de proporções. Assim, o percentual de
abertura na fachada foi determinado de acordo com a Equação 7.

PAFt  (A EN )  (A FCH ) 100

Equação 7

Onde:

PAFt é a porcentagem da área de fachada envidraçada [%];
A EN é a área total de fachada envidraçada [m²];
A FCH é a área de fachada da edificação [m²].

3.3. Análise dos dados
Para se avaliar a relação entre os dados estimados e os dados medidos, foi utilizado o coeficiente de
correlação. A relação entre as variáveis é do tipo experimental, ou seja, os valores de uma das variáveis são
controlados pela atribuição ao acaso do objeto sendo estudado e observando o que acontece com os valores
da outra variável. O coeficiente de correlação pode variar de –1 a +1. O coeficiente +1, indica uma
correlação linear positiva perfeita e o coeficiente de correlação “0”, significa que não existe um
relacionamento linear entre as duas variáveis. Para ilustrar essa correlação, utilizou-se o diagrama de
dispersão.
Também foram utilizados indicadores estatísticos de desempenho: desvio do erro médio (MBE) e desvio do
erro quadrático médio (RMSE). O MBE é um bom indicador da tendência global no modelo. Ele captura a
diferença média entre pontos de dados estimados e medidos. O MBE positivo indica que os dados estimados
são mais elevados que os medidos. Já o RMSE é uma medida de quão perto o perfil de dados estimados estão
dos dados medidos. O NMBE e CV(RMSE) serão calculados pela divisão do MBE e RMSE pela respectiva
média dos dados estimados da amostra. Para o cálculo destes valores foram utilizadas as Equações 8 e 9.
n

100
NMBE 
y

Onde:
NMBE é o desvio de erro médio;
xi são os dados estimados;
yi são os dados medidos;
n é o número de edifícios da amostra;
y é a média dos dados estimados.

 (x
i 1

i

 yi )

n
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Equação 8

n

100
CV(RMSE) 
y

 (x
i 1

i

 yi )²

Equação 9

n

Onde:
RMSE é o desvio de erro quadrático médio;
xi são os dados estimados;
yi são os dados medidos;
n é o número de edifícios da amostra;
y é a média dos dados estimados.

4. RESULTADOS
Nesta seção são apresentados quatro gráficos de dispersão que ilustram a relação entre os valores dos
levantamentos de dados estimados (eixo X) e de dados medidos em projeto (eixo Y) da área de piso total, do
volume, da área de fachada e do percentual de abertura na fachada. Além disso, são apresentados os erros
médios (NMBE e RMSE) calculados para as características construtivas acima citadas.
Em relação à área total de piso da edificação, a Figura 2 mostra a relação entre os dados estimados e
os dados medidos. É possível perceber que há uma boa correlação entre os valores, com R²=0,93. Esta é a
característica das edificações que apresentou a melhor correlação entre os dados estimados e medidos, com
NMBE = -2,59% e RMSE = 14,47%. Acredita-se que o pequeno desvio encontrado se deva ao fato de que
os dados estimados vieram de um levantamento de dados da PRODABEL, que é de um setor da PBH e que,
portanto, os dados de projeção da edificação são obtidos diretamente dos projetos arquitetônicos. Pressupõese que a pequena diferença entre os dados medidos e estimados, tenha sido causada por alterações nas
construções pós-ocupação. Assim, estima-se que seja possível a utilização de levantamentos simplificados
referentes a esta característica para análises de benchmarking.
R² = 0,93

Área total medida [m²]

27000,00
22500,00
18000,00
13500,00
9000,00
4500,00
0,00
0,00

4.500,00

9.000,00 13.500,00 18.000,00 22.500,00 27.000,00

Área total estimada [m²]
Figura 2 - Relação entre dados estimados e medidos da Área de Piso Total das edificações analisadas.

A análise da área da edificação em uma avaliação de eficiência energética é de extrema importância,
uma vez que os índices primários de comparação são estabelecidos como relações de consumo por área
(kWh/m2). A indicação de boa precisão deste valor dá confiabilidade aos índices gerados.
Com relação ao Volume da edificação, a Figura 3 mostra a relação entre os dados estimados e
medidos em projeto. Neste caso houve uma correlação um pouco menor do que em relação à área de piso da
edificação. Tendo em vista as equações 02 e 05, a estimação desta variável foi mais passível de erro, pois a
altura de piso a piso de cada pavimento foi fixada com valores de 3,15m e 2,90m, na análise de dados
estimados. Dessa forma, o Volume apresenta NMBE = - 9,99% e RMSE = 21,29%. Apesar disso, a
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correlação ainda é alta, com R²=0,94. Assim, estima-se que seja possível a utilização de levantamentos
simplificados referentes a esta característica para análises de benchmarking.
Como a estimativa do volume da edificação está diretamente ligada à sua área era esperado que a
partir de uma boa estimativa da área a estimativa do Volume da edificação também apresentasse resultados
considerados adequados. O volume da edificação é um indicativo da relação de trocas de calor com o interior
da edificação a ser levado em consideração conjuntamente com a área de fachada e tem sido usado nas
equações de regressão do RTQ-C (BRASIL, 2010), por exemplo.
90.000,00
R² = 0,94

Volume medido [m³]

75.000,00
60.000,00
45.000,00
30.000,00
15.000,00
0,00
0,00

15.000,00 30.000,00 45.000,00 60.000,00 75.000,00 90.000,00

Volume estimado [m³]
Figura 3 - Relação entre dados estimados e medidos do Volume das edificações analisadas.

Em relação à Área de Fachada, houve ainda uma correlação considerada alta entre os dados
estimados e medidos, conforme pode ser visto na Figura 4. Neste caso, o valor de R² é menor que nos casos
anteriores, apresentando R²=0,88. Considera-se também aqui que a diferença na estimativa das áreas esteja
relacionada com a determinação da altura do pavimento e também a possíveis diferenças relativas ao cálculo
das áreas de fachada encostada em edificação vizinha. Os valores de NMBE e RMSE são, -0,38% e 16,69%
respectivamente. Assim, estima-se que seja possível a utilização de levantamentos simplificados referentes a
esta característica para análises de benchmarking.

Área de fachada medida [m²]

12.000,00

R² = 0,88

10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00 12.000,00

Área de Fachada estimada [m²]
Figura 4 - Relação entre dados estimados e medidos da Área da Fachada.

A área de fachada em conjunto com o percentual de abertura nas fachadas auxilia na determinação
da sensibilidade da envoltória às trocas de calor. Em relação à porcentagem da área de fachada envidraçada
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(PAF), esta apresentou uma menor correlação entre os valores estimados e medidos, com R²=0,81, conforme
pode ser visto na Figura 5. Para os valores pré-estabelecidos, 10%, 18%, 33% e 45%, o MBE e o RMSE
calculados são 3,74% e 24,83% respectivamente.

60,00
R² = 0,81

PAF medido

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

PAF estimado
Figura 5 - Relação entre dados estimados e medidos da Porcentagem da Área de Fachada Envidraçada.

Apesar dos dados estimados terem sido pré-estabelecidos em valores fixos, os erros encontrados e a
correlação entre os dados estimados e medidos parecem mostrar que essa estimativa dos dados pode ser
utilizada para análise de benchmarking. Ao analisar-se o gráfico da Figura 5, no entanto, verifica-se que para
cada faixa de PAF estimado houve uma significativa variação de valores de PAF medidos inclusive com
valores medidos nas faixas entre 10 e 25% e de 26 a 40% tendo sido considerados em faixas diferentes
daquelas estabelecidas. Ressalta-se que esta variável costuma ter influência significativa em análises de
eficiência energética de edificações e em processos de benchmarking e que sua devida consideração levará a
estimativas mais precisas dos níveis de eficiência energética. No entanto, considerando a imprecisão visual
do levantamento realizado, e os resultados em sua maioria indicaram adequadamente a faixa de PAF à qual
pertenciam as edificações considerou-se como adequado o procedimento expedito para estabelecimento do
PAF.

5. CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos pela análise de correlação e dos indicadores estatísticos de erro entre
levantamentos de dados reais estimados e medidos em projeto é possível concluir que em casos específicos
de benchmarking podem-se utilizar variáveis simplificadas com um baixo índice de erro nos resultados.
Neste caso, considera-se levantamento simplificado aquele obtido de ferramentas como Google Maps/ Street
View, plantas da PRODABEL e dados do IPTU. Estas ferramentas são de acesso facilitado e aceleram o
processo de levantamento de dados de edifícios reais e podem ser usados em cidades que possuam bases de
dados semelhantes no Brasil. Esta análise é de grande importância para o contexto brasileiro, que sofre com
dificuldades referentes a obtenção de dados para edifícios reais.
Considera-se que os resultados para área de piso total, volume, área de fachada e porcentagem de
fachada envidraçada apresentaram uma correlação alta entre os dados estimados e os dados medidos e
também erros considerados aceitáveis. A correlação entre as variáveis, demonstrada a partir do cálculo do R²,
variou de 0,81 a 0,93, valores que refletem a alta correspondência entre os dados reais estimados e medidos.
Além disso, o MBE variou de -0,38% a -9,99% indicando que os levantamentos simplificados tendem a
subdimensionar ligeiramente os valores medidos de forma mais precisa e o RMSE variou de 14,47% a
24,83% indicando que apesar das boas correlações encontradas é sempre mais aconselhável a utilização de
dados mais precisos.
Ressalta-se nas análises feitas a partir de dados medidos que o máximo valor de percentual de
abertura na fachada foi de 58%, o que chama a atenção para os altos valores de percentual de abertura nas
fachadas utilizados por pesquisadores brasileiros como Carlo e Lamberts (2010), Santana e Ghisi (2007) e
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Maciel e Carlo (2011) que chegam a usar valores de 95% em análises relativas ao desempenho em eficiência
energética em edificações. Ribeiro (2016) apresenta estudo realizado pelo LABCON-UFMG dados e
apresenta valores de até 47% de PAF. Considera-se que utilização de valores elevados em estudos pode levar
a um superdimensionamento do peso desta variável em regressões em processos de benchmarking ou do
estabelecimento do nível de eficiência energética em edificações.
Por fim, acredita-se que as características tipológicas testadas no presente trabalho são passíveis de
serem levantadas de forma simplificada para futuras análises de benchmarking nas quais os erros aqui
apresentados sejam considerados aceitáveis. Esta simplificação pode aumentar significativamente o número
de dados disponíveis para análises comparativas em realidades como a brasileira na qual dados de consumo e
dados edilícios não são públicos e, portanto, de difícil obtenção.
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RESUMO

As fachadas ventiladas são alternativas válidas para a composição arquitetônica, por serem extremamente
flexíveis quanto à escolha do material e, primordialmente, por tratar-se de uma estratégia que visa à
eficiência energética, pois elas atuam nas trocas térmicas, melhorando as condições internas da edificação. O
objetivo desta pesquisa é avaliar a influência da fachada ventilada em um ambiente de permanência
prolongada de uma habitação social, localizada na Zona Bioclimática Brasileira 2, analisando o graus-hora
para resfriamento (GHR), consumo de energia para aquecimento e refrigeração (CA e CR). A habitação é
térrea, com área de 67,84m², possui características formais peculiares, estratégias sustentáveis e materiais
tradicionalmente usados na construção civil. O ambiente avaliado é um dormitório de 9,36m², com uma face
voltada para o norte, onde há a janela, e a outra face orientada a oeste, sem nenhuma abertura. Esta face é a
que recebeu a fachada ventilada, composta de peças cerâmicas e afastada da alvenaria de tijolos, a fim de
reduzir os ganhos térmicos no fechamento. Para isso, realizaram-se simulações computacionais com o
software DesignBuilder e EnergyPlus, baseado nas especificações do método de simulação do Regulamento
Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R). Os resultados
mostraram que a fachada ventilada reduziu em até 17% das horas em desconforto por calor e em 61% o
consumo de energia para refrigeração. Sendo assim, considerando o caso avaliado, observou-se que a
fachada ventilada melhorou as condições internas, reduzindo de forma significativa o consumo de energia.
Palavras-chave: fachadas ventiladas, simulação computacional, eficiência energética.

ABSTRACT

Ventilated facades are valid alternatives for the architectural composition, because they are extremely
flexible in the choice of material and, mainly, because it is a strategy that aims at the energy efficiency, since
they act in the thermal exchanges, improving the internal conditions of the building. The objective of this
research is to evaluate the influence of the ventilated façade in an environment of prolonged residence of a
social dwelling, located in the Brazilian Bioclimatic Zone 2, analyzing the degrees-hour for cooling (GHR),
energy consumption for heating and cooling (CA e CR). The housing is one-story, with an area of 67,84m²,
has peculiar formal characteristics, sustainable strategies and materials traditionally used in construction. The
environment evaluated is a 9,36m² dormitory, with one side facing north, where there is the window, and the
other facing west, with no opening. This face is the one that received the ventilated facade, composed of
ceramic pieces and away from the brick masonry, in order to reduce the thermal gains in the closing. For
this, computational simulations were carried out through the software DesignBuilder and EnergyPlus, based
on the specifications of the simulation method of the Technical Regulation of Quality for Energy Efficiency
Level in Residential Buildings (RTQ-R). The results showed that the ventilated facade reduced in up to 17%
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of the hours in heat discomfort and in 61% the energy consumption for cooling. Thus, considering the
evaluated case, it was observed that the ventilated facade improved the internal conditions, significantly
reducing energy consumption.
Keywords: ventilated facades, computer simulation, energy efficiency.

1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, constatou-se que a população humana se tornou mais exigente em relação às condições
de conforto ambiental e bem-estar no interior dos edifícios, o que levou a um aumento do consumo de
energia e dos recursos naturais no setor da construção (AMADO; FERREIRA, 2010). Em contrapartida, está
a pressão da opinião pública, de órgãos e ONGs para que se reduza o consumo de energia, atendendo a
regulamentações ambientais cada vez mais exigentes que colocam progressivamente a questão do
desempenho energético e ambiental dos edifícios, cada vez mais na agenda da construção dos edifícios, bem
como os materiais utilizados na sua construção e a sua relação com o espaço envolvente.
Aliado a isso, a construção civil está em constante evolução pela busca ao atendimento destes novos
padrões, possibilitando uma diversidade de materiais e técnicas que venham a contribuir com as soluções
para uma arquitetura mais sustentável.
Esta evolução constante influencia, por exemplo, na maneira como é dado o tratamento da envoltória
dos edifícios, principalmente no que compete à sua fachada, os revestimentos e esquadrias nela inseridos.
Para Oliveira (2009), a fachada é um subsistema de extrema relevância de uma edificação, responsável
pelas condições de habitabilidade do mesmo, podendo ser pensada e projetada para contribuir na eficiência
energética. Ela é por excelência um elemento de valorização do edifício e está além de ser somente parte de
sua envoltória, pois representa a “imagem”, o primeiro impacto, a primeira impressão.
Dessa forma, a fachada ventilada surgiu como uma inovação construtiva, apresentando-se como um
fator diferenciado para a estética e economia de projeto, correspondendo a uma face levemente afastada do
corpo do edifício, cujas trocas de energia (luz e calor) entre os meios exteriores e interiores das edificações
dependem, fundamentalmente, da envoltória construtiva e de suas propriedades termofísicas, pois, quando se
afasta a face do corpo do edifício, também se distanciam as trocas de energias, favorecendo o conforto
ambiental interno (SANTOS, 2013).
Neste contexto, trata-se de um sistema construtivo constituído por uma camada de material de
revestimento (cerâmico, placas de pedra natural, metal, entre outros), separado do corpo do edifício por meio
de perfis metálicos, formando assim, uma camada de ar entre o revestimento e a parede externa do edifício,
possibilitando o efeito chaminé.
Esse sistema tem como principal função colaborar na melhoria do isolamento higrotérmico da fachada
da edificação. Podendo assim, obter-se redução do consumo de energia envolvido na utilização de
equipamentos de refrigeração ou aquecimento para a busca do conforto térmico.
No Brasil, esse tipo de fachada ainda é recente e pouco conhecido, não havendo uma normativa que a
trate especificamente, somente a NBR 10821 (ABNT, 2011) atenta para a definição do deslocamento
máximo da estrutura secundária (perfis). Entretanto, não existem normas ou manuais brasileiros que
especifiquem critérios para os componentes de fechamento (OLIVEIRA, 2009).
Para fins desta pesquisa, avaliou-se mediante simulação computacional o impacto da fachada ventilada
em um dos ambientes de permanência prolongada de uma residência de cunho social, localizada na Zona
Bioclimática Brasileira 2 (ZB 2). A residência caracteriza-se por ser térrea, possuir volumetria diferenciada
das tradicionais habitações sociais, área de 67,84m², dois dormitórios, sala e cozinha integradas, um
banheiro, área de serviço e uma varanda. O ambiente selecionado para a avaliação é o dormitório de 9,36m²,
que possui uma face com janela voltada a norte e outra face voltada a oeste, esta última, recebeu a fachada
ventilada, a fim de reduzir os ganhos térmicos no fechamento.
Sendo assim, compreendendo que se trata de um sistema inserido nas edificações com o objetivo de
melhorar as condições internas, verificou-se a necessidade de estudos que gerem resultados concretos
relacionados aos benefícios de sua inserção no projeto, obtendo a real comprovação de que a fachada
ventilada pode ser um meio de melhorar o desempenho térmico e a qualidade de habitabilidade de um
edifício.
2. OBJETIVO
Avaliar o impacto da fachada ventilada nas condições internas de um ambiente de permanência prolongada
presente em uma habitação social localizada na Zona Bioclimática Brasileira 2, a partir de dados de graus1272
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hora de resfriamento, consumo de energia para aquecimento e refrigeração, obtidos por simulação
computacional.

3. MÉTODO
A pesquisa foi dividida em três etapas, sendo elas: apresentação da edificação objeto de estudo, dados para a
simulação e avaliação da influência da fachada ventilada no ambiente interno.

3.1 Edificação objeto de estudo
A residência objeto de estudo, é uma casa térrea, possui uma área de 67,84m², distribuídos em uma varanda,
sala de estar, sala de jantar e cozinha integradas, dois dormitórios, um banheiro e área de serviço (Figura 1).
Na Tabela 1 estão dispostos os materiais que compõem a residência e suas propriedades termofísicas,
cuja escolha foi embasada pelas diretrizes de atendimento ao desempenho térmico mínimo da NBR 15220
(ABNT, 2005) e NBR 15575 (ABNT, 2013) para a ZB 2, assim como optou-se por materiais
costumeiramente utilizados na construção civil.

Figura 1 – Planta baixa
Tabela 1 – Materiais componentes da residência e suas características térmicas
Materiais utilizados
Características Térmicas
Composição dos materiais
Espessura
Transmitância
Capacidade
Absortância
total (cm)
Térmica - U
Térmica – CT
Solar - α
(W/m².K)
(kJ/m².K)
Paredes externas e Bloco cerâmico (9,0 x 19,0
x 29,0 cm), argamassa
15
*2,43
*152,00
**0,33 (Pérola)
internas
interna e externa (2,5 cm)
Perfis metálicos (fixação) e
0,5
4,43
7,36
**0,33 (Pérola)
Fachada ventilada
piso cerâmico (40x40cm)
Telha de fibrocimento 8mm
Variável
Cobertura
e forro de PVC 1cm
*1,76
*16,00
**0,158 (Branco)
Vidro simples
0,3
5,75
Janela
Madeira maciça
4
2,70
Porta
* As paredes atendem as especificações (ZB 2) da NBR 15575 (ABNT, 2013), pois a U ≤ 2,5 (W/m².K) e CT≥ 130
(kJ/m².K) e a NBR 15220 (ABNT,2005), com U ≤ 3,0 (W/m².K). A cobertura atende as especificações (ZB 2) da NBR 15575
(ABNT, 2013), pois a U ≤ 2,3 (W/m².K) e da NBR 15220 (ABNT, 2005), com U ≤ 2,0 (W/m².K).
** Valores obtidos de Dornelles (2008).
Componentes
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A Figura 2 apresenta de forma esquemática a fachada ventilada, inserida na parede oeste do
dormitório de 9,36m², afastada 15cm da alvenaria de tijolos e fixada por perfis metálicos.

Figura 2 – Representação esquemática da fachada ventilada

Figura 3 – Vista superior

Observa-se na Figura 3, a localização do coletor solar na cobertura, assim como é possível verificar
que o modelo de residência apresenta volumetria diferenciada das tradicionais casas populares, a partir de
subtrações realizadas no volume. O detalhe na platibanda em tijolo de demolição, a adição do pergolado e as
manipulações formais, resultaram em uma composição interessante, além de possibilitar maior área de
superfícies expostas ao meio exterior e flexibilidade na localização das aberturas nos ambientes.

3.2 Dados para a simulação
Baseado nas especificações do método de simulação do RTQ-R (INMETRO, 2012), utilizou-se o programa
computacional Designbuilder versão 2.4.2.016 para a modelagem da edificação e obtenção dos dados da
condição real do modelo. Contudo, para a simulação da residência com a fachada ventilada, foram
exportadas todas as informações na extensão IDF para o software Energyplus, propiciando a implementação
do modelo com a inserção do sistema.
O regulamento estabelece alguns parâmetros importantes para a modelagem do sistema de ventilação
natural da edificação, como o coeficiente de rugosidade do entorno, os coeficientes de pressão superficial, o
coeficiente de descarga para janelas e portas e o coeficiente do fluxo de ar por frestas.
O coeficiente de rugosidade do entorno é baseado na ASHRAE Handbook of Fundamentals (2009)
que deve ser de 0,33, o qual representa um terreno de centro urbano.
O RTQ-R (INMETRO, 2012, p.7) aponta que “o coeficiente de pressão superficial (CP) é um número
adimensional que indica as relações entre as pressões em diferentes pontos das superfícies externas de um
sólido”, portanto, os valores de CP dependem da forma da edificação, da direção do vento e da influência de
obstruções como edificações vizinhas, vegetação e características locais do terreno.
O coeficiente de descarga para janelas e portas retangulares deve ser de 0,60. O coeficiente do fluxo de
ar por frestas deve ser de 0,001 kg/s.m e o expoente do fluxo de ar deve ser 0,65 (INMETRO, 2012, p. 68).
Segundo o RTQ-R (INMETRO, 2012) determinou-se o indicador de graus-hora de resfriamento
(GHR), considerando-se a temperatura base de 26ºC e a temperatura operativa horária (To), obtida por meio
da simulação computacional (Equação 1).
GHR = Σ(To - 26°C)

Equação 1

Para o cálculo do consumo de energia para aquecimento e refrigeração, considerou-se o consumo
relativo anual para aquecimento (CA) e consumo relativo anual para refrigeração (CR) obtidos na simulação
computacional. Vale ressaltar que o CR é calculado somente para o dormitório.
O regulamento estabelece condições para GHR (Tabela 2), CA (Tabela 3) e CR (Tabela 4), para que se
determine o nível de eficiência energética.
Tabela 2 - Equivalente numérico da envoltória do ambiente para resfriamento – Zona Bioclimática 2
Eficiência
EqNumEnvAmbResfr
Condição
A
5
GHR≤2.310
B
4
2.310<GHR≤4.396
C
3
4.396<GHR≤6.481
D
2
6.481<GHR≤8.567
E
1
GHR>8.567
Fonte: INMETRO (2012, p. 43).
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Tabela 3 - Equivalente numérico da envoltória do ambiente para aquecimento – Zona Bioclimática 2
Eficiência
EqNumEnvAmbA
Condição (kWh/m².ano)
A
5
CA≤ 15,591
B
4
15,591 < CA≤ 31,182
C
3
31,182 < CA≤ 46,772
D
2
46,772 < CA≤ 62,363
E
1
CA> 62,363
Fonte: INMETRO (2012, p. 43).
Tabela 4 - Equivalente numérico da envoltória do ambiente condicionado artificialmente para refrigeração – Zona Bioclimática 2
Eficiência
EqNumEnvAmbRefrig
Condição (kWh/m².ano)
A
5
CR ≤ 5,849
B
4
5,849 < CR ≤ 11,288
C
3
11,288 < CR ≤ 16,727
D
2
16,727 < CR ≤ 22,166
E
1
CR > 22,166
Fonte: INMETRO (2012, p. 57).

3.2.1 Padrão de uso da ventilação natural e do condicionamento artificial
Neste trabalho, a edificação objeto de estudo foi analisada utilizando o padrão de uso da ventilação natural
com controle automático por temperatura, para a obtenção da To inserida no cálculo de GHR, ou seja, a
janela abre quando a temperatura do ar do ambiente (Tint) é igual ou superior à temperatura do termostato
(Tint≥ Ttermostato), e também quando a temperatura do ar do ambiente é superior à temperatura externa (T int ≥
Text), a temperatura de setpoint é de 20°C.
Para a determinação dos dados de consumo, considerou-se climatização artificial das 21h às 8h e o
restante do período com ventilação natural. A temperatura do termostato de refrigeração é de 24°C e de
aquecimento é de 22°C. (INMETRO, 2012)

3.2.2 Atividade
Os valores recomendados para as taxas metabólicas são baseados na ASHRAE Handbook of Fundamentals
(2009), considerando uma área de pele média de 1,80m², equivalente à área de pele de uma pessoa média
(Tabela 5).
Ambiente
Sala
Dormitório

Tabela 5 - Taxas metabólicas para cada atividade
Calor produzido
Calor produzido para área de pele =
Atividade
(W/m²)
1,80 m² (W)
Sentado ou assistindo TV
60
108
Dormindo ou descansando
45
81
Fonte: Adaptado INMETRO (2012, p. 70).

3.2.3 Padrão de ocupação
O padrão de ocupação é de duas pessoas por dormitório, sendo que a sala é um ambiente usado por todos os
usuários dos dormitórios (INMETRO, 2012, p. 68). Na Tabela 6 é apresentado o padrão de ocupação em
função da porcentagem das pessoas disponíveis no horário.

Hora
1h-7h
8h-9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h-20h
21h
22h-24h

Tabela 6 – Padrão de ocupação
Dormitório
Sala
Hora
Dias de
Final de
Dias de
Final de
Semana (%)
Semana (%)
Semana (%)
Semana (%)
100
100
1h-10h
0
0
0
100
11h
0
25
0
50
12h
0
75
0
0
13h
0
0
0
0
14h
25
75
0
0
15h-17h
25
50
0
0
18h
25
25
0
0
19h
100
25
50
50
20h-21h
50
50
100
100
22h-24h
0
0
Fonte: Adaptado INMETRO (2012, p. 69).
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3.2.4 Padrão de uso da iluminação
São adotados dois padrões de uso da iluminação: um para os dias de semana e outro para os finais de
semana, conforme apresentado na Tabela 7. Ainda, segundo o RTQ-R (INMETRO, 2012, p. 82), “os
ambientes de permanência prolongada devem ser modelados com densidade de potência instalada de
iluminação de 5,0W/m² para os dormitórios e 6,0W/m² para a sala.

Hora
1h-6h
7h
8h
9h
10h-20h
21h-22h
23h-24h

Tabela 7 – Padrão de uso da iluminação
Dormitório
Sala
Hora
Dias de
Final de
Dias de
Final de
Semana (%)
Semana (%)
Semana (%)
Semana (%)
0
100
0
0
0
100
0

0
0
0
100
0
100
0

1h-10h
11h-12h
13h
14h
15h-16h
17h-21h
22h-24h

0
0
0
0
0
100
0

0
100
0
0
0
100
0

Fonte: Adaptado INMETRO (2012, p. 71).

3.2.5 Temperatura do solo e arquivo climático
Definiu-se a temperatura do solo utilizando o programa computacional Slab, que é um programa auxiliar do
software EnergyPlus, para o cálculo da temperatura média mensal do solo, baseando-se nos valores médios
de temperaturas internas e externas da edificação para o clima simulado.
Para representar a ZB 2, usou-se o arquivo climático de Santa Maria/RS, possuindo os dados horários
desenvolvidos por Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA), obtidos em um projeto
juntamente com o INPE e LABSOLAR/UFSC, financiado pelo Programa Ambiental das Nações Unidas, que
disponibilizou arquivos climáticos TMY para 20 cidades brasileiras.

3.2.6 Configuração da fachada ventilada
Editou-se a extensão IDF exportada para o software EnergyPlus, em que foi configurado o sistema ventilado
por meio do objeto Surface Property: Exterior Natural Vented Cavity, associado ao Surface Property: Other
Side Condictions Model, que de forma conjunta possibilitam o cálculo das trocas de calor ocorridas na
câmara ventilada, admissão da ventilação natural e o efeito chaminé. Esse objeto é configurado no Building
Surface: Detailed, além de realizar o ajuste das paredes externas como Other Side Conditions Model. O
Surface Property: Exterior Natural Vented Cavity, permite a configuração do CV, sendo um dado relacionado
com a eficiência das aberturas (Efectiveness of the Openings), CD coeficiente de vazão (Discharge
Coefficient) e o ΔHNPL (Height for Buoancy Driven Ventilation) ponto neutro de pressão, inserido em metros
e resulta a altura do ponto neutro de pressão na envoltória.

3.3 Avaliação da influência da fachada ventilada no ambiente interno
Nesta etapa avaliou-se o dormitório de 9,36m², por este possuir uma face com janela à norte e a outra
orientada a oeste, sem nenhuma abertura. Esta última face é a que recebeu a fachada ventilada, composta de
revestimento cerâmico da mesma cor da casa (α=0,33) e afastada 15 cm da parede e do chão.
Na primeira simulação foram obtidos os resultados de GHR, CA e CR do ambiente sem a fachada
ventilada e na segunda simulação com a presença do sistema.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Realizado o processo de modelagem (Figura 4) e a configuração do modelo conforme as diretrizes do RTQR, obtiveram-se os primeiros resultados de GHR, CA e CR. Posteriormente, estes foram relacionados com as
Tabelas 2, 3 e 4 a fim de determinar o nível de eficiência energética.
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Figura 4 – Vista isométrica da residência no Programa DesignBuilder

Dessa forma, observa-se por meio da Tabela 8, que sem a fachada ventilada, o ambiente avaliado
obteve nível C no número de horas em desconforto por calor, nível B no consumo de energia para
aquecimento e nível E no consumo de energia para refrigeração. Porém, com a aplicação da fachada,
constata-se uma redução no GHR, mas este não foi suficiente para o aumento do nível de eficiência
energética. O CA apresenta um pequeno aumento, não influenciando no nível, já a diminuição do CR
promoveu a obtenção de nível D.
Tabela 8 – GHR, CA e CR sem e com a fachada ventilada
VARIÁVEL

SEM FACHADA
VENTILADA
5.555
25,301
44,091

GHR
CA (Kwh/m².ano)
CR (Kwh/m².ano)

NÍVEL DE EFIC.
ENERGÉT.
C
B
E

COM FACHADA
VENTILADA
4.617
26,647
17,09

NÍVEL DE EFIC.
ENERGÉT.
C
B
D

(B)

(A)

Figura 5 – Gráfico do GHR sem e com a fachada (A) e Gráfico dos consumos sem e com a fachada (B)

O gráfico (Figura 5) mostra a variação do GHR, CA e CR, a partir da inserção do sistema na parede do
dormitório. Diante disso, é possível observar que há uma redução de aproximadamente 17% do número de
horas em desconforto por calor no ambiente. Ainda, analisando o gráfico, verifica-se certa estabilidade no CA
e uma redução de 61% no CR, ou seja, resultando em uma considerável diminuição do consumo de energia
para refrigeração.

5. CONCLUSÕES
A pesquisa proporcionou a obtenção de dados concretos da eficácia da fachada ventilada como um sistema
que atua além da estética, mas como uma alternativa para a economia de energia e contribuição do conforto
térmico.
Os resultados alcançados revelaram que o sistema possibilita uma redução expressiva no consumo de
energia para refrigeração, 61%, e em torno de 17% do graus-hora de resfriamento, equivalendo a níveis de
eficiência energética D e C, respectivamente.
Considerando a condição real da residência avaliada, verifica-se desconforto térmico principalmente
no período de verão, deste modo, a fachada ventilada promoveu de forma eficaz a diminuição do GHR e CR,
sem influenciar consideravelmente no consumo de energia para aquecimento, melhorando as condições
internas da edificação.

1277

7

Por fim, a consecução de dados que mensuram o impacto da fachada ventilada, estimularam a
continuidade nas pesquisas deste elemento, tanto na inserção de outros materiais, como também estudos
vinculados ao modelo avaliado, a fim de aprimorá-lo.
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RESUMO

O aumento mundial da urbanização desencadeia desafios para o desenvolvimento sustentável, intensificado
pelo aumento da população nas cidades. As projeções para 2050 das Nações Unidas demonstram que a
urbanização, associada ao crescimento da população mundial poderá trazer 2,5 bilhões de pessoas para as
cidades. É imprescindível soluções para melhoraria do conforto ambiental, uma vez que as pessoas passam
entre 80% e 90% de suas vidas em ambientes fechados. O objetivo desta pesquisa foi analisar a Frequência
de Desconforto Térmico (FDT) relacionado ao consumo de quilowatt-hora (kWh) necessário para manter um
ambiente ventilado naturalmente nas condições mínimas de conforto, utilizando, quando necessário,
condicionadores de ar. Foram avaliados ambientes com dois modelos de janelas, em edifícios residenciais
multifamiliares localizados em Vitória/ES. As etapas metodológicas foram: 1. definição dos períodos de
avaliação e parâmetros proposto pela American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning
Engineers (ASHRAE 55), com modelo de edificação, características e propriedades físicas dos materiais
construtivos; 2. simulações, considerando a temperatura operativa; e 3. determinação da FDT, dos valores de
kWh e do custo financeiro para resfriamento. Os resultados demonstraram que o consumo de kWh para o
modelo M2 foi menor do que para o modelo mais utilizado denominado M1. A utilização de componentes
que permitiram a ventilação constante e o sombreamento da janela foram fatores importantes na melhoria do
desempenho térmico da edificação, demonstrado pela economia de R$ 476,05 para os 91 dias simulados, o
que representa uma diminuição em 36,44% da quantidade de kWh necessários para a refrigeração.
Palavras-chave: Janelas eficientes; Consumo de energia; Frequência de Desconforto Térmico.

ABSTRACT

The increase of the urbanization worldwide triggers challenges to the sustainable development, intensified by
the increase of the cities population. The projections to 2050 from the United Nations show that the
urbanization, associated with the growth of the world’s population can bring 2,5 billion people to the cities.
Solutions to improve environmental comfort are imperative, since people spend between 80% and 90% of
their lives indoors. The aim of this research was to analyse the quantitative of Thermal Discomfort
Frequency (FDT) related to the consumption of kilowatt-hours (kWh) needed to maintain a naturally
ventilated environment in the minimum comfort conditions, and using, when necessary, air conditioners.
Environments with two window models were evaluated in multifamily residential buildings located in the
city of Vitória/ES. The methodological steps were: 1. Definition of the evaluation periods and parameters
proposed by the American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE 55),
with building model, characteristics and physical properties of the building materials; 2. Simulations,
considering the operating temperature; And 3. Determination of the FDT, the kWh values and the financial
cost for cooling. The results showed that the consumption of kWh for model M2 was lower than for the most
used model denominated M1. The use of components that allowed constant ventilation and window shading
were important factors on the improvement of the thermal performance of the building, demonstrated by the
savings of R$ 476,05 for the 91 days simulated, what represents a decrease of 36,44% of the quantity of kWh
needed for refrigeration.
Keywords: Efficient windows; energy consumption; thermal discomfort frequency
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, de acordo com o Balanço Energético Nacional ano base 2015 (BEN, 2016), os setores residencial,
comercial e público consumiram 13% do total de energia produzida e 43% do total produzido de eletricidade,
mesmo havendo uma redução de 2,1% em relação a 2014 (RESENHA..., 2016). A economia no consumo de
energia em 2015 ocorreu, provavelmente e entre outros fatores, em função das medidas adotadas pelo
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), que investe em projetos e tecnologias
certificando equipamentos com melhores níveis de eficiência energética.
Ressalta-se que na última pesquisa sobre posse de equipamentos e hábitos de uso, ano base 2005
(ELETROBRÁS, 2007), o setor residencial registrou que, dentre os equipamentos de maior consumo de
eletricidade, estavam o condicionador de ar, responsável por 20%; a geladeira com 22%; e o chuveiro
elétrico com 24%.
O aumento mundial da urbanização desencadeia desafios para o desenvolvimento sustentável,
intensificado principalmente pelo aumento da população nas cidades. As projeções para 2050 das Nações
Unidas demonstram que a urbanização, associada ao crescimento da população mundial poderá trazer 2,5
bilhões de pessoas para as cidades (UNITED…, 2014). Para Rupp, Vásquez e Lamberts (2015), este
crescimento urbano, entre outros fatores, influencia nas características internas dos ambientes, que resulta na
necessidade do uso de sistemas mecânicos de refrigeração ou de aquecimento. Além disso, de acordo com os
autores, observa-se que as pessoas passam entre 80% e 90% de suas vidas em ambientes fechados sendo
então indiscutível a busca de soluções para melhoraria do conforto ambiental com o mínimo consumo
energético.
O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL, 2015), estima o potencial de
redução de consumo de energia elétrica de aproximadamente 30% para as edificações existentes, por meio da
implementação de ações de eficiência energética nos sistemas de iluminação, ar condicionado e intervenções
arquitetônicas na envoltória, como por exemplo, adoção de estratégias passivas. Para as edificações novas o
percentual se eleva para 50%, conforme o Plano Nacional de Eficiência Energética (MME, 2015).
No Brasil, as normativas referentes às questões de melhoria da eficiência energética nas edificações
iniciaram em 1985, com o Procel. Em 2001 foi aprovada a Lei nº 10.295 (BRASIL, 2001) relacionada à
temática da Eficiência Energética. Este ato reforça o Procel, que lançou a sua ação por meio do programa
denominado Procel Edifica, em 2003. Um dos resultados deste plano foi à publicação do relatório de
Avaliação de Eficiência Energética através do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência
Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos - RTQ-C (BRASIL, 2012a), e documentos
complementares. E em 2010 o governo aprova o Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência
Energética de Edifícios Residenciais Unifamiliares e Multifamiliares - RTQ-R - (BRASIL, 2012).
Em 2005, foi aprovada a norma NBR 15.220 (ABNT, 2005), que determina parâmetros relacionados
ao desempenho térmico de edificações. Esta normativa prescreve diretrizes para o uso da ventilação em sete,
das oito zonas bioclimáticas brasileiras, sendo que apenas para a zona 1 a ventilação natural como estratégia
passiva não é recomendada, por ser a região mais fria do país. A ventilação cruzada foi recomendada para as
zonas 2, 3 e 5, onde é possível manter o fluxo de ar através das aberturas, portas e janelas; a ventilação
seletiva, recomendada para as zonas 4, 6 e 7, indicada nos períodos mais quentes ou quando a temperatura
interna for superior à externa; e a ventilação permanente para a zona 8, pela necessidade de ventilação para a
melhoria das condições térmicas internas.
A estratégia de ventilação natural em edificações é empregada desde os tempos antigos e tem sido
ignorada em muitas das construções modernas pelo advento dos sistemas de condicionamento artificial (LIN;
CHUAH, 2011). No entanto, de acordo com Fisk (2000), a utilização da ventilação natural pode amenizar os
efeitos negativos do condicionamento artificial, visto sua influência diretamente na saúde, na produtividade e
no bem estar geral dos ocupantes.
Observa-se que o uso da ventilação natural em edifícios comerciais demonstrou uma redução de até
40% no consumo de energia quando comparados com ambientes somente refrigerados mecanicamente.
Constatou-se, ainda, que o uso de aberturas que permitem a ventilação noturna amenizam as condições
térmicas nos ambientes (STAVRAKAKIS et al., 2012, FAGGIANELLI et al., 2014). Também nas pesquisas
desenvolvidas por Rupp e Guisi (2012), foi observado que o uso da ventilação híbrida em edifícios
comerciais em Florianópolis, no período de um ano, produziu uma economia de energia elétrica de 31,9%,
porém os autores destacam que podem aver usuários insatisfeitos nos períodos mais quentes, necessitando de
condicionadores de ar.
De acordo com Stavrakakis et al., (2012), o custo energético de um edifício ventilado naturalmente é
40% menor do que um edifício condicionado artificialmente, e que os benefícios de quando se faz uso da
ventilação natural são de grande importância na redução do consumo de energia e melhoria das condições
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térmicas do ambiente, sendo a principal estratégia recomendada para edificações localizadas em clima
tropical (FAGGIANELLI et al., 2014).
Sorgato, Versage e Lamberts (2011) comprovaram que o uso de aberturas com dispositivo de sombra
horizontal em dormitórios de edifícios residenciais multifamiliares, localizados no Brasil, contribui para a
diminuição dos graus-hora de resfriamento e da temperatura operativa em todas as orientações. Os autores
salientaram a importância do recurso do dispositivo externo para reduzir os ganhos solares, evitando o efeito
estufa, podendo também ocorrer à minimização do efeito da transmitância térmica da abertura,
principalmente para regiões mais frias.
A importância do uso de dispositivos de sombreamento está na definição das condições térmicas dos
ambientes que possibilitam visibilidade e melhor desempenho térmico do ambiente (FONTENELLE;
BASTOS, 2014); menor consumo de energia (JINKYUN; YOO; KIM, 2014); e diminuição dos ganhos
solares diretos pelas áreas envidraçadas (NIU, 2004).
Conforme já identificado anteriormente por Nico-Rodrigues e Alvarez (2011), a definição do tipo de
janela mais adequado para proporcionar melhores condições térmicas no ambiente residencial para a cidade
de Vitória, devem conter elementos permeáveis, dispositivos de sombra, dimensões adequadas, localização
favorável; visualidade e, principalmente, a condição de operabilidade pelo usuário.

2. OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa foi analisar a Frequência de Desconforto Térmico (FDT) relacionado ao consumo
de quilowatt-hora (kWh) necessário para manter um ambiente ventilado naturalmente nas condições mínimas
de conforto, utilizando, quando necessário, condicionadores de ar. Foram avaliados ambientes com dois
modelos de janelas, em edifícios residenciais multifamiliares tendo como recorte territorial para estudo de
caso, a cidade de Vitoria/ES.

3. MÉTODO

Os procedimentos metodológicos adotados para a obtenção dos resultados podem ser sintetizados em três
etapas fundamentais:
1. Definição dos períodos de avaliação e dos parâmetros propostos pela American Society of Heating
Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE 55), com o estabelecimento do modelo de
edificação, características e propriedades físicas dos materiais construtivos;
2. Simulações, considerando a temperatura operativa como fator de avaliação; e
3. Determinação da FDT, dos valores de kWh e do custo financeiro para resfriamento.

3.1 Condicionantes de projeto e as propriedades físicas dos materiais
Para referência de temperatura de conforto foram adotados os parâmetros definidos pela ASHRAE
(ASHARE, 2010) com aceitabilidade de 90%, definindo a temperatura de referência para cada mês, variando
de acordo com a temperatura do ar exterior (Figura 1).

Figura 1 – Limites de temperatura de conforto (ASHARE, 2010).

O modelo de edifício adotado possui cinco pavimentos, sendo o térreo de pilotis e os apartamentos
tipo constituídos de dois dormitórios, sala de estar, cozinha, área de serviço e banheiro (Figura 2), com
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aproximadamente 70 m², destacando-se ser a tipologia mais comercializada na região da cidade de Vitória
(SINDUSCON-ES, 2016). O ambiente analisado foi o dormitório 1 em realce na Figura 2, localizado no 1°
pavimento (sobre o piso do pilotis), e com a orientação da janela voltada para oeste, de acordo com os
resultados obtidos por Nico-Rodrigues (2015) como sendo a pior situação para a estação do verão.

Figura 2 – Planta representada à esquerda e perspectiva da edificação à direita

A cidade de Vitória está localizada na Zona Bioclimática 8 (ABNT, 2005) e o uso da ventilação
natural foi justificado pela predominância do vento no quadrante NE, com maiores frequências de velocidade
para 3, 6-5 e 7m/s. Conforme Lamberts, Dutra e Pereira (2014) a frequência dos ventos na região possibilita
o uso da ventilação natural como recurso para amenizar o desconforto térmico, principalmente nos meses
mais quentes.
As dimensões das janelas seguem a NBR 15575-4 (ABNT, 2013b), considerando 8% da área de piso
para a região Sudeste. As janelas definidas como M1 e M2 (Figura 3) foram localizadas nas paredes
externas, com peitoris de 1,0 m de altura. Os modelos de janelas utilizados nas simulações possuem as
seguintes características: o modelo M1, comumente utilizado nas edificações de acordo com Nico-Rodrigues
(2015), possui marco com um caixilho, duas folhas com panos de vidro e no sistema de correr, sem proteção
solar; e o modelo M2, considerando as mesmas dimensões possui panos em venezianas e dispositivos de
sombra na largura da janela que permitem a ventilação constante, considerado por Nico-Rodrigues (2015)
uma proposta mais eficiente. A porta do ambiente é o segundo elemento para permitir a ventilação cruzada.

M odelo M 1

M odelo M 2

Figura 3 – M odelos de janelas analisados nas simulações (NICO-RODRIGUES, 2015).

Foram utilizados os valores referenciais das propriedades térmicas dos componentes construtivos da
envoltória, as características da vestimenta e o tipo de atividade realizada pelo usuário definidos pela NBR
15220-3 (ABNT, 2005) e pela NBR 15575-4 (ABNT, 2013b), apresentados na Tabela 1. A escolha do tipo
de vestimenta e de atividade está relacionada com o período do verão, considerando ser a estação mais
quente e que necessita de maiores estudos para a obtenção de conforto térmico.
Tabela 1– Detalhamento das camadas das paredes e lajes com as propriedades dos materiais
(continua)
Área do ambiente = 13,00m2
Dimensões da janela e área
1,80m x 1,30m = 2,34m2
Área de ventilação M 1
1,17m2
Área de ventilação M 2
1,17m2 de ventilação pela veneziana
Transmitância térmica paredes (U)
1,76 W/(m2.K)
Emissividade (Ɛ) das paredes e piso
0,9
Absortância (α) das paredes e piso
0,3
Transmitância térmica do vidro inc. 6 mm (U)
5,77 W/(m2.K)
Densidade de ocupação
0,14 pessoa/m²
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Vestimenta
M etabolismo Atividade – leitura

Padrão de ocupação: 2 pessoas

M 1 – janela comumente utilizada nas edificações
M 2 – Janela indicada por Nico-Rodrigues (2015)
Folha com vidro
Folha com veneziana

0,5 clo
115 W/pessoa

(conclusão)

Diurno
100% (7h00 – 10h00)
50% (10h00 – 12h00 e 16h00 – 19h00)
0% (13h00 – 16h00)
Noturno
100% (24h00 – 7h00)
50% (19h00 – 20h00)
8h00 – 21h00 - 100% Janela aberta = 50% do vão
21h00 – 8h00 - Janela fechada – 0% de abertura = fechada 50%
do vão com o vidro
24 horas - 100% Janela aberta = 50% do vão fechado com vidro
08h00 – 21h00 - 100% Janela aberta = 50% do vão – sobrepõe a
folha com vidro
21h00 – 8h00 - Janela fechada – 0% de abertura fechada 50% com
a veneziana

Obs.: o sistema de abertura de correr possibilita no máximo 50% de abertura do vão
Iluminação artificial
5 W/m²
Fonte: elaborado a partir de ABNT (2013b)

3.2 Simulações
As simulações foram realizadas por meio do software Design Builder (DESIGN..., 2012) e o arquivo
climático TRY (Test Reference Year) referente ao período de 2000 a 2010 obtidos junto ao Laboratório de
Eficiência Energética em Edificações (LABEE, 2012). As simulações ocorreram no período do verão
(21/dez. a 21/mar. = 91 dias) por ser o mais quente na região, conforme definido pela NBR 15575-1 (ABNT,
2013a), e para as 24 horas do dia. Os resultados das simulações tiveram como dados de saída a temperatura
operativa para cada hora do dia e no período estabelecido.
Os valores de temperatura operativa horária foram avaliados, tendo como referência o valor de
temperatura de conforto definida pela ASHRAE (ASHARE, 2010), para cada mês do verão. Os valores de
temperatura operativa horária que estiveram acima do valor referencial de temperatura de conforto foram
quantificados por meio da FDT, determinando o percentual de horas em desconforto térmico.

3.3 Determinação da FDT em relação ao consumo de energia e custos financeiros para o
resfriamento
Os resultados das simulações foram analisados por meio da FDT, que equivale ao percentual de tempo, hora
inteira, em que a temperatura operativa está acima do valor máximo da temperatura de conforto estabelecida
pela ASHRAE 55 (ASHARE 55, 2010). Este índice é mencionado na norma Europeia EN 15.251 (EN, 2007)
alicerçada no conceito de conforto adaptativo, e também no RTQ-C (BRASIL, 2012), pelo índice POC
(Porcentagem de horas Ocupadas em Conforto), com conceito análogo.
A FDT quantifica as horas em desconforto na unidade de porcentagem, durante um determinado
intervalo de tempo, e o valor máximo remete ao limite máximo do período. Nesta pesquisa, a proposta
analisou períodos diários (24 horas), correspondendo à frequência máxima de 100% de desconforto. Para
obter o percentual equivalente a cada hora do dia, foi dividida a frequência máxima de 100% pelas 24 horas
do dia, resultando em 4,16% de desconforto térmico por cada hora.
Para este estudo analisou-se o consumo de energia elétrica no uso de mecanismo de refrigeração
artificial, objetivando manter as temperaturas no valor da temperatura de conforto definida pela ASHRAE
(ASHARE 55, 2010). Para o alcance das condições de conforto, foi selecionado um equipamento com o selo
“A” do Procel (PROCEL, 2015) definido nos critérios de eficiência energética do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, (INMETRO, 2016). O modelo selecionado compreendeu
o aparelho marca Consul CCY12D, de janela, 12000 BTUs, Frio.
Para a definição do quantitativo de kWh foi considerado o somatório da FDT (Ʃ %) ao longo dos 91
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dias simulados. Este valor foi transformado em horas (4,16%/h), resultando na quantidade de horas em
desconforto e que necessitariam do uso da refrigeração artificial para manter a temperatura operativa, nos
limites de referência da temperatura de conforto. Para a definição da quantidade de kWh consumidos neste
período, foi adotado o valor consumido pelo aparelho, de acordo com dados do fabricante 1,125 kWh
(CONSUL, 2016). Para a obtenção do consumo energético, o valor de kWh foi multiplicado pela quantidade
de horas de desconforto, referente aos 91 dias simulados, considerando a necessidade de uso do
condicionador de ar para manter o ambiente na temperatura de conforto definida pela ASHRAE (ASHARE,
2010).
Para a obtenção dos custos financeiros em Reais (R$) referente ao consumo de energia elétrica para
refrigerar o ambiente com cada modelo de janela utilizou-se dados da distribuidora de energia elétrica do
Espírito Santo, EDP (Energias de Portugal) ESCELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas S.A), e de acordo
com a resolução homologatória nº 2.118 de 2 de agosto de 2016, que determina as Tarifas de Energia (TE) e
as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) referentes à ESCELSA. A edificação analisada se
enquadra como parte do subgrupo “B1-Residencial” com tarifa para TUSD de 0,22126 R$/kWh e para a TE
0,23361 R$/kWh (EDP ESCELSA, 2017).
É importante salientar que foi considerado para os cálculos, a Bandeira Tarifária Verde, que não causa
nenhuma alteração nos valores das tarifas. Além dos valores tarifários, considerou-se também os impostos
(tributos) do Programa de Integração Social - PIS; o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP; e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, que sofrem uma
leve variação mensalmente (dez/2016, jan/2017, fev/2017, mar/2017 foram os meses considerados) e o
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS que tem o valor fixo de 25%, seguindo os
valores de cálculos utilizados pela EDP ESCELSA (EDP ECELSA, 2017). A Equação 1 representa o cálculo
da Tarifa com tributos.
Tarifa com tributos = Tarifa ANEEL
1 – Tributos %
100
Onde:
Tarifa ANEEL é a soma das tarifas TUSD + TE [R$];
Tributos é a soma dos impostos de PIS/PASEP + COFINS + ICM S [%].
O valor encontrado, é então, multiplicado pela quantidade de kWh de acordo com a Equação 2.
Valor final da fatura = Tarifa com tributos [R$] x Consumo [kWh]

Equação 1

Equação 2

4. Análise de resultados

Os resultados seguem apresentados em três etapas: a primeira, com os valores das temperaturas médias
mensais externas e as temperaturas referenciais; a segunda com a representação da variação da temperatura
operativa em relação à temperatura de conforto, resultando no quantitativo de FDT; e a terceira
demonstrando o consumo de kWh e os gastos finais em moeda corrente (R$) para resfriar o ambiente
analisado com o uso do aparelho condicionador de ar.

4.1. Temperaturas média mensal externa e de conforto

Para a obtenção e comparação dos resultados foram utilizados os parâmetros de temperatura estabelecidos
pela ASHRAE (ASHARE 55, 2010) para cada mês do verão, de acordo com a temperatura média mensal
obtida (Tabela 2).
Meses
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março

Tabela 2: Valores de temperatura média mensal externa e a temperatura de conforto
Temperatura
Temperatura neutra
Intervalo de Temperatura de
Temperatura de
média mensal do
(ºC)
conforto (ºC) ASHRAE 55
conforto da
ar externo (ºC)
Tn=0,31(Te)+17,8
90% aceitabilidade
ASHRAE ºC
26,8
26,1
23,6 – 28,6
28,6
26,3
25,9
23,4 – 28,4
28,4
25,7
26,6

25,7
26,0

23,2 – 28,2
23,5 – 28,5

28,2
28,5

4.2. FDT resultante da variação da temperatura operativa horária

Com os resultados das simulações (Tabela 3) compararam-se as FDT para cada modelo de janela ao longo
dos meses do verão. Os resultados do modelo M2 demonstraram uma diminuição considerável nas horas de
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desconforto, ou seja, 631,02 horas a menos de desconforto em relação ao modelo M1. Essa diferença
ocorreu, entre outros fatores, pelo dispositivo utilizado no modelo M2 que permite sombrear as áreas
envidraçadas e as áreas abertas, como também pela ventilação constante proporcionada pelo modelo.
Tabela 3 – Frequência de desconforto térmico nos meses do verão

TEMPERATURA (°C)

TEMPERATURA(°C)

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

M2

0 24 48 72 96 120144168192216240264
HORAS

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

TEMPERATURA (°C)

HORAS

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

TEMPERATURA (°C)

TEMPERATURA (°C)

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

HORAS

HORAS

TEMPERATURA (°C)

TEMPERATURA (°C)

01 a 21/ MARÇO

01 a 28/FEVEREIRO

HORAS

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

0 24 48 72 96 120144168192216240264
HORAS

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

TEMPERATURA (°C)

01 a 31/ JANEIRO

21 a 31/DEZEMBRO

M1

0 48 96 144192240288336384432480528
HORAS

Temperatura Operativa (°C)

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

0 48 96 144192240288336384432480528
HORAS

Temp. de Conforto ASHRAE (°C).

Todos meses apresentaram melhorias nos resultados com a utilização do modelo M2 (Gráfico 1). No
mês de dezembro (referente aos 11 dias avaliados) houve uma diminuição de 31 horas em desconforto. No
mês de janeiro, os resultados demonstraram um percentual menor de horas em desconforto, quando
comparados os outros meses, sendo menos expressivo, com 99,16 horas. Em fevereiro obteve-se resultados
melhores nos 28 dias simulados, havendo uma redução de 264,42 horas no desconforto térmico. Durante o
mês de março, foram simulados 21 dias, e os resultados também foram expressivos, refletindo em 236,17
horas de desconforto térmico em relação ao modelo M 1.
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Figura 1 – Horas de desconforto para cada mês do verão

4.3 Consumo energético (kWh) e custos financeiros (R$)
Os resultados de FDT possibilitaram quantificar os kWh necessários para atingir a temperatura de conforto
definida (Figura 2). O modelo M1 totalizou 1731,34 horas em desconforto térmico no período do verão, o
que implicou em um consumo de 1947,76 kWh para manter a temperatura de conforto definida pela
ASHRAE (ASHARE 55, 2010). Por sua vez, o modelo M2 totalizou 1100,32 horas em desconforto térmico,
resultando no consumo de 1237,86 kWh de energia com o uso do condicionador de ar.

Figura 2 – Consumo energético para as horas de desconforto

A diferença de valores reais gastos com a conta de energia elétrica (considerando impostos) para cada
modelo de janela possibilitou indiscutível economia ao longo dos meses analisados (Figura 3). Durante os 11
dias avaliados no mês de dezembro a economia foi de R$ 23,02. Para o mês de janeiro, durante os 31 dias,
obteve-se uma economia de R$ 73,69. O mês de fevereiro demonstrou o melhor resultado com uma
diferença de R$ 200,61 entre os modelos. Para os 21 dias analisados no mês de março, a janela M2
proporcionou uma economia de R$ 178,73. Ao longo dos 91 dias simulados o uso da janela M1 gerou um
gasto de R$ 1.300,02 com o uso do aparelho de condicionador de ar. Por sua vez, com o uso da janela M2
foram gastos R$ 823,97 no mesmo período de tempo.

Figura 3 – Valores gastos com energia elétrica na utilização do condicionador de ar

A melhoria proporcionada pelo modelo M2 representou 631,02 horas a menos em desconforto térmico
ao longo dos meses do verão, o que resultou em 36,44% de economia de energia, que significa uma diferença
de R$ 476,05, somente para os 91 dias simulados. Os resultados obtidos reafirmam a necessidade do
sombreamento nas janelas e, principalmente, a ventilação constante, fatores essenciais para a redução da
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quantidade de energia necessária para resfriar o ambiente simulado (Figura 4).

Figura 4 – Comparação dos valores das horas de desconforto, kWh e valores gastos para cada janela

5. CONCLUSÕES
A ventilação natural é um dos condicionantes climáticos que mais influenciam no desempenho energético
nas edificações localizadas em regiões tropicais, principalmente quando as condições para o uso da mesma
são favoráveis e descritas como diretrizes nas normativas. Observou-se que o uso adequado de modelos de
janelas é fundamental para a ventilação interna resultando no melhor desempenho do edifício. Mesmo tendo
controvérsias, os parâmetros de temperatura de conforto definidos pela ASHRAE (ASHARE 55, 2010), em
relação ao seu uso para climas tropicais, ainda são parâmetros que retratam melhor as condições ambientais.
Somado às estratégias passivas, ressalta-se que as ações adaptativas utilizadas pelos usuários são atitudes que
auxiliam na melhoria das sensações térmicas, resultando na aceitação de temperaturas de conforto mais
elevadas.
Os resultados de FDT obtidos para cada modelo de janela demonstrou que o uso de janelas eficientes,
e de acordo com as prescrições da normativa brasileira NBR 15.220 (ABNT, 2005), foi decisivo para a
melhoria das condições internas. O modelo M2 demonstrou menor necessidade de uso do ar condicionado
como meio de atingir as condições de conforto térmico, registrado pelo consumo de kWh. Este modelo
possui componentes que possibilitam a ventilação cruzada e seletiva, ou seja, ventilação permanente. A partir
dos resultados, concluiu-se que a janela sem proteção das áreas vítreas e sem componente que permite a
ventilação permanente não é adequada e demonstra um desempenho ruim para o conforto térmico, indicando
ambientes com a necessidade de uso de refrigeração mecânica, elevando assim o consumo de energia.
As diretrizes descritas nas normas de desempenho, NBR 15.220 (ABNT, 2005) e ASHARE
(ASHARE 55, 2010) registram a necessidade do uso da ventilação, bem como janelas com dispositivos que
permitem sua influência no ambiente, objetivando principalmente a diminuição do consumo de energia. Os
resultados demonstraram que o modelo adequado de janela permitiu uma redução de 36,44% de kWh no
consumo energético, o que equivale a R$ 476,05 de economia financeira proporcionado pela redução no uso
de condicionadores de ar para obtenção da temperatura de conforto.
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RESUMO

A partir do lançamento do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de
Edificações Residenciais (RTQ-R), em 2010, observou-se uma preocupação na indústria da construção civil
em aplicar tais critérios sem comprometer a viabilidade econômica do empreendimento e assegurar a
qualidade dos imóveis. Este artigo tem como objetivo estimar o custo ao aplicar estratégias que visem elevar
o nível de eficiência energética de um edifício residencial na cidade de Balneário Camboriú (SC) utilizando
o método prescritivo do RTQ-R. A metodologia foi definida em três etapas: (i) Avaliar a eficiência
energética de uma edificação residencial através do método prescritivo do RTQ-R; (ii) Identificar as
estratégias para elevar seu nível de eficiência energética; (iii) Analisar o impacto econômico da adoção das
estratégias escolhidas. As análises foram obtidas através da aplicação do método prescritivo, onde foram
levantados os pontos com classificações insatisfatórias e aplicaram-se seis medidas corretivas: mudança da
cor da fachada, tamanho das aberturas das janelas, utilização de persianas integradas, instalação de
aquecedores de água, composição das paredes e melhor isolamento da laje de cobertura. As medidas
isoladamente surtiram pouco efeito na classificação final do empreendimento, porém quando combinadas
possibilitam a obtenção de classificação A na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). O
impacto financeiro para a aplicação das modificações foi baixo e considerado viável.
Palavras-chave: Eficiência energética em edificações, RTQ-R, Construção civil.

ABSTRACT

Since the publication of Technical Regulation on the Quality Level of Energy Efficiency of Residential
Buildings (RTQ-R) in 2010, there was a concern in the construction industry to apply such criteria without
compromising the economic viability of the project and to ensure the quality of real estate. This article aims
to evaluate the technical-economic impact of applying strategies that aim to raise the energy efficiency of a
residential building in the city of Balneário Camboriú (SC) using the prescriptive method of RTQ-R. The
methodology was defined in three steps: (i) To evaluate the energy efficiency of a residential building
through the prescriptive method of RTQ-R; (ii) Identify strategies to raise its level of energy efficiency; (iii)
Analyze the economic impact of adopting the chosen strategies. The analyzes were obtained through the
application of the prescriptive method, where the points with unsatisfactory classifications were collected
and six corrective measures were applied: changing the color of the façade, the size of the window openings,
the use of integrated shutters installation of a water heating system, Composition of the walls and better
insulation of the covering slab. The measures alone had little effect on the final classification of the project,
but when combined they make it possible to obtain classification A in the National Energy Conservation
Label (ENCE). The financial impact for the application of the modifications was low and considered
feasible.
Keywords: Energy efficiency in buildings, RTQ-R, Building.
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1. INTRODUÇÃO
A crise energética mundial ocorreu em 1973, entretanto a crise energética Brasileira data de 2001, mas
apenas em 2009 foi publicado o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C). O Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível
de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R) foi lançado em 2010, como parte do
Programa de Etiquetagem Brasileiro do INMETRO. O RTQ-R vigente foi promulgado através da Portaria n
018 publicada no dia 16 de janeiro de 2012 (BRASIL, 2012).
O RTQ-R visa estabelecer parâmetros para a determinação do nível de eficiência energética de
edificações residenciais, apresentando duas metodologias para a avaliação: método prescritivo ou simulação.
O método prescritivo avalia a eficiência energética de uma edificação através da análise da envoltória
e do sistema de aquecimento de água, com seus indicadores ponderados para definir a classificação do nível
de eficiência energética. As variáveis envolvidas na avaliação da eficiência da envoltória são:
 Características do ambiente: dimensões, contato do piso com pilotis, contato do piso com
solo;
 Características das esquadrias: orientação, dimensões, tipo de vidro, sombreamento, fator
de ventilação;
 Características das paredes: orientação, dimensões, absortância solar, capacidade térmica,
transmitância térmica;
 Características da cobertura: dimensões, absortância solar, contato com ambiente externo,
capacidade térmica, transmitância térmica.
Por meio do método prescritivo, a avaliação da envoltória resulta em três indicadores: Indicador de
Grau-Hora de Resfriamento (GHR), Consumo Relativo para Aquecimento (CA) e Consumo Relativo para
Refrigeração (CR). Esses indicadores são gerados por meio de equações distintas para cada ZB e a pontuação
obtida por eles correspondem a três Equivalentes Numéricos que serão posteriormente utilizados para o
cálculo da pontuação final. Os EqNum são calculados a partir de algumas informações da edificação,
conforme constam:


envoltória no verão;

: Equivalente numérico referente ao GHR. Representa o desempenho da



: Equivalente numérico referente ao CA. Representa o desempenho da
envoltória no inverno;



: Equivalente numérico referente ao CR. Representa o desempenho da
envoltória quando condicionada artificialmente.

O território brasileiro é dividido em 8 Zonas Bioclimáticas (ZB) com regiões agrupadas em função das
condicionantes climáticas (NBR 15220/2005). Em função da classificação climática, o método prescritivo
apresenta diferentes equações dependendo da ZB em que a edificação está inserida.
Objetivando uma maior conscientização da sociedade, há muitas iniciativas, públicas e privadas, em se
buscar a eficiência energética, aliada ao conforto ambiental dos espaços, que tomam força em função da
preocupação com relação às mudanças climáticas e conscientização da população. Além destes fatores há
ainda o crescimento das cidades que mantém o mercado imobiliário em déficit com relação aos espaços
disponíveis, onde a preocupação com eficiência energética ganha destaque em publicidade e propagandas
para comercializar os imóveis.
Desta forma a aplicação de estratégias e medidas para a conservação de energia deve ser
economicamente viável para a sua aplicação na indústria da construção e no mercado imobiliário, para que o
custo extra seja absorvido sem se tornar um impasse econômico.
A busca por qualidade de vida e conforto vem se tornando cada vez maior na sociedade (LAMBERTS
et al, 2014). Segundo o Balanço Energético Nacional (2016), o Brasil apresentou um crescimento de
aproximadamente 22% no consumo elétrico em edificações de uso comercial e público entre 2000 e 2012 e
estima-se um crescimento de 4,8% ao ano até o ano de 2020.
A adoção de medidas pode ser realizada ainda em fase de projeto, ou depois da edificação construída.
Desta forma, a indústria da construção civil vem se adequando para atender a um novo nicho de mercado,
onde a aplicação de produtos especializados e adequados ao clima local possam reduzir a energia necessária
e o custo operacional do edifício produzido. (LAMBERTS et al, 2014)
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Levando esses aspectos em consideração, o presente trabalho mostra como se dá o processo de
classificação da etiqueta PBE Edifica, aliada ao crescimento da eficiência energética na construção civil, por
meio de sugestão de medidas para um melhor desempenho energético, balizando sua aplicação com o custo
de suas implementações.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é estimar o custo ao aplicar estratégias que visem elevar o nível de eficiência
energética de um edifício residencial na cidade de Balneário Camboriú (SC) utilizando o método prescritivo
do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais
(RTQ-R).

3. MÉTODO
O método deste trabalho está dividido em três etapas principais:
1. Avaliação da eficiência energética de uma edificação residencial através do método prescritivo do
RTQ-R.
2. Identificação de estratégias para elevar seu nível de eficiência energética.
3. Estimativa de custo com a adoção das estratégias escolhidas.

3.1. Avaliação da Eficiência Energética de uma Edificação Residencial
A avaliação da eficiência energética de um edifício residencial multifamiliar foi realizada através do método
prescritivo apresentado pelo RTQ-R por meio do equivalente numérico de cada unidade habitacional
autônoma. Já as unidades autônomas possuíram sua pontuação proveniente da avaliação da envoltória, do
sistema de aquecimento de água e das suas bonificações.
As análises da avaliação da eficiência energética das UHs foram realizadas através da inserção das
características dos ambientes na planilha eletrônica disponibilizada pelo PROCEL. Com isto, obtiveram-se
os indicadores de Graus-Hora de Resfriamento (GHR), Consumo Relativo para Aquecimento (CA) e
Consumo Relativo para Refrigeração (CR) para cada ambiente de permanência prolongada, e classificação
do sistema de aquecimento de água para a Unidade Autônoma (UH). Assim, com as medidas de eficiência
energética de cada APP , a classificação do sistema de aquecimento de água e a pontuação das bonificações,
obteve-se a classificação de cada UH e da edificação residencial multifamiliar. Assim, foi possível identificar
por ambiente os itens que impactaram na eficiência energética da UH e consequentemente da Edificação.

3.1.1. Caracterização da UH
A edificação selecionada encontra-se na cidade de Balneário Camboriú, localizada na Zona Bioclimática 3,
ZB3. O edifício avaliado possui 30 UHs, distribuídas do 7º ao 21º pavimento, duas por andar, uma com
orientação leste, norte e sul e outra com orientação oeste, norte e sul. As unidades habitacionais autônomas
possuem a mesma planta, diferindo para a realização das análises somente na orientação solar, e no caso da
cobertura, o componente arquitetônico de vedação horizontal e seu contato com o meio externo. Para avaliar
as UHs foram realizados 6 análises distintas, conforme apresentado na Tabela 1. As unidades possuem
medição individualizada de luz e água.
Unidade Habitacional
Autônoma

Tabela 1– Características das UHs.
Quantidade

Orientação

Pavimento

Laje da cobertura com
contato externo

UH - 1

3

Leste

6º ao 8º

Não

UH - 2

3

Oeste

6º ao 8º

Não

UH - 3

11

Leste

9º ou superior

Não

UH - 4

11

Oeste

9º ou superior

Não

UH - 5

1

Leste

9º ou superior

Sim

UH - 6

1

Oeste

9º ou superior

Sim

Cada UH é composta por duas suítes, duas demi-suítes, circulação, sala, cozinha, área de serviço e
dois lavabos, possuindo cinco (5) ambientes de permanência prolongada, conforme apresentado na Figura 1.
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Figura 1 – Planta Baixa da Unidade Habitacional Autônoma 1.
Fonte: autores

As paredes externas da edificação são bege/amarelo claro e possuem 14 cm de espessura, constituídas
de blocos cerâmicos de espessura de 11 cm, com 1,5cm de reboco em cada face e 1 cm de argamassa para o
assentamento. As paredes internas são de cor branca e possuem 12 cm de espessura, constituídas de blocos
cerâmicos de espessura de 9 cm, com 1,5cm de reboco em cada face e 1cm de argamassa para o
assentamento. E por fim, as lajes que compõem os pavimentos-tipo são nervuradas, bidirecionais e mistas,
com espessura de 30 cm e enchimento em EPS e possuem cor de concreto. As características térmicas dos
componentes arquitetônicos foram obtidas através de valores apresentados no anexo V do RAC (BRASIL,
2013a) e de cálculos seguindo metodologia apresentada na NBR 15220 (2005). A tabela 2 apresenta valores
de absortância solar, transmitância térmica e capacidade térmica dos componentes arquitetônicos. Os valores
de absortância solar foram extraídos do estudo de Dornelles et al (2013).

Componente Arquitetônico
Paredes externas:
Paredes internas:
Cobertura:

Tabela 2– Características e dimensões de esquadrias externas.
Transmitância térmica
Absortância solar
[W/m²K]
0,4
2,65
0,2
2,26
0,7
1,71

Capacidade Térmica
[kJ/m²K]
140,01
134,04
123,85

Cada unidade habitacional autônoma possui um total de 10 aberturas externas que variam em suas
áreas e sistemas de abertura, distribuídas conforme apresentado na Tabela 3. Nenhuma das unidades
autônomas possui dispositivos especiais, tais como venezianas moveis, brises ou peitoris ventiláveis.
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Aberturas

Tabela 3 – Características e dimensões de esquadrias externas.
Largura
Altura
Espessura esquadria
Área
Quant

Tipo

J1

1,50 m

1,20 m

0,03 m

1,80 m²

3

Correr - 2folhas

J2

1,40 m

1,20 m

0,03 m

1,68 m²

1

Correr - 2folhas

J3

0,60 m

0,60 m

0,03 m

0,36 m²

3

Basculante

J4

1,80 m

1,20 m

0,03 m

2,16 m²

1

Correr - 2folhas

J5

3,18 m

1,20 m

0,03 m

3,82 m²

1

Correr - 2folhas

J6

5,56 m

1,50 m

0,03 m

8,34 m²

1

Correr

1

Fixa – Somente
iluminação

Abertura 1

5,56 m

0,80 m

0,03 m

4,45 m²

3.1.2. Caracterização de demais sistemas
A construtora entrega os imóveis sem equipamentos de aquecimento de água, havendo apenas ponto elétrico
próximo ao chuveiro, indicando o possível uso de chuveiros elétricos. As UHs são comercializadas sem
equipamentos de condicionamento de ar e lâmpadas, ficando a critério do usuário o aparelho a ser escolhido
e sua eficiência. Não há sistema de uso da água da chuva ou economizadores de água para as UHs, tampouco
há ventiladores de teto.

3.2. Identificação de estratégias para elevar seu nível de eficiência energética
Foram identificadas cinco medidas que influenciam na eficiência energética de cada UH, e assim foram
analisadas para avaliar os impactos de suas implantações na envoltória.

3.2.1. Medida 1 – Pintura externa
A primeira medida adotada para aumentar a eficiência energética da edificação é modificar a cor externa.
Originalmente a edificação possui pintura externa bege/amarelo claro, com absortância solar de α=0,4, e a
proposta é modificar sua pintura para uma cor mais clara, com α=0,3.

3.2.2. Medida 2 – Persianas Integradas nas esquadrias dos ambientes de permanência prolongada
A edificação não possui nenhum sistema de sombreamento das esquadrias, sendo assim, esta medida foi
proposta para todas as aberturas dos ambientes de permanência prolongada.

3.2.3. Medida 3 – Modificações nas aberturas
Conforme análise do modelo referencial, a Demi-Suíte e a Suíte 2 tiveram suas áreas de abertura modificadas
para atender ao pré-requisito de ventilação natural mínimo (8% conforme RTQ-R) com dimensões conforme
especificadas na tabela 4. Além da modificação nos dois cômodos, a maior parte das janelas foram
modificadas para 3 folhas aumentando maior área de ventilação.

Cômodo

Tabela 4– Características e dimensões de esquadrias externas.
Número
Abertura
Abertura
Fator de
Fator de
de folhas
mínima
original
ventilação
ventilação
original
sugerida

Número
de folhas
sugerido

Suíte 1

1,50 X 1,20

0,46

2

1,80 X 1,20

0,67

3

Suíte 2

1,50 X 1,20

0,46

2

1,80 X 1,20

0,67

3

Demi-suíte 1

1,50 X 1,20

0,46

2

1,60 X 1,20

0,46

2

Demi-suíte 2

1,80 X 1,20

0,46

2

1,80 X 1,20

0,67

3
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3.2.4. Medida 4 – Modificação dos componentes arquitetônicos externos
As paredes externas foram substituídas por outra de nova composição, composta pelo mesmo bloco cerâmico
e reboco externo de 1,5cm. A mudança se deu na parte interior, onde, junto ao bloco, foi fixada uma camada
de lã de rocha com 1,5 cm de espessura, e uma placa de gesso acartonado de 1,25cm de espessura. A nova
mudança diminuiu em, aproximadamente, 45% a transmitância térmica da parede, a qual passou a possuir
um novo valor de 1,19 W/(m².K). Esta alteração modificou também sua Capacidade Térmica, que passou a
ser de 131,76 kJ/(m².K), conforme calculado através de aplicação da metodologia apresentada na NBR
15220 (2005).
Visando melhoria do conforto térmico dos apartamentos da cobertura, a laje que inicialmente era
nervurada e contava com uma coloração acinzentada foi substituída por uma Laje nervurada com blocos de
EPS e telha fibrocimento (modelo 25 do anexo V do RAC, BRASIL,2013a). A telha de fibrocimento recebeu
pintura da cor branca, com absortância solar de 0,20.

Figura 2 – Proposta de componente arquitetônico horizontal.
Fonte: INMETRO, 2010

3.2.5. Medida 5 – Adoção de Sistema de Aquecimento a Gás
O sistema de aquecimento de água elétrico foi substituído por um sistema de aquecimento a gás do tipo
instantâneo. A UH possui seis torneiras, sendo uma em cada suíte, uma para as demi-suítes, uma para o
lavabo, uma para o banheiro da área de serviço e a última utilizada na pia da cozinha, que foi dimensionada
com vazão de 8 l/min; e um total de 4 chuveiros, considerando vazão de 16 l/min. Foi calculada a potência
do equipamento conforme metodologia descrita no RTQ-R e então dimensionado um sistema de aquecedor a
gás tipo instantâneo com demanda de potência igual ou superior a 97,32kW.

3.3. Estimativa de custo com a adoção das estratégias escolhidas
Com o intuito de analisar comparativamente o custo de uma obra sem parâmetros e a mesma obra com
adoção de medidas receberem melhor classificação na ENCE, fez-se, então, um orçamento baseado no CUB
(Custo Unitário Básico), conforme apresentado pelo Sinduscon (2016), com valores de referência mensais e
por estado. Desta forma, o custo da edificação foi calculado através da multiplicação entre a área da
edificação e o valor do custo unitário, obtendo-se assim, o valor total da obra.
A partir deste valor, foi levantado em projeto o custo que a adoção das medidas acarretaria, para então
comparar seu impacto no custo total da obra analisando juntamente com a elevação do nível de eficiência
energética na edificação.

4. RESULTADOS
A seguir serão apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa. Primeiramente é apresentada a avaliação de
eficiência energética da edificação atual (modelo inicial), seguida pela aplicação de medidas de forma
isolada, e aplicadas em conjunto. Ao final é apresentado o impacto do custo da adoção das medidas.
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4.1. Modelo Inicial
Os equivalentes numéricos de cada ambiente de permanência prolongada foram ponderados pelas áreas
obtendo-se assim a classificação para cada UH, conforme apresentado na tabela 5.
Como os apartamentos são entregues sem nenhum sistema de aquecimento de água, foi considerada a
pior classificação: nível E, com equivalente numérico 1.
A adoção das bonificações referentes à iluminação natural (0,30 pontos) e de medição individual de
água quente (0,1 ponto) acrescentou 0,4 pontos à Pontuação Total. A classificação final é calculada a partir
da classificação da envoltória, do aquecimento de água e das bonificações, conforme tabela 5.

Bonificações

UH-1
L 1 ao 9
C
2,68
B
3,63
E
1
C
3,02
C
2,75
0,4

Classificação
FInal

C
2,71

Identificação
Envoltória
Verão
Envoltória
Inverno
Aquecimento
de Água
EqN
Envoltória
Env Refrig
Artif

Tabela 5– Análise da Eficiência Energética das UHs.
UH-2
UH-3
UH-4
O 1 ao 9
L acima 9
O acima 9
C
C
C
2,68
2,68
2,68
B
B
B
3,63
3,63
3,63
E
E
E
1
1
1
C
C
C
3,02
3,02
3,02
C
C
C
2,75
2,75
2,75
0,4
0,52
0,52
C
2,71

C
2,83

C
2,83

UH-5
L cobertura
E
1,3
C
3
E
1
D
1,91
C
2,87
0,52

UH-6
O cobertura
E
1,3
C
3
E
1
D
1,91
C
2,87
0,52

D
2,11

D
2,11

A classificação da edificação multifamiliar é realizada através da ponderação da área útil dos
apartamentos e suas respectivas equivalentes numéricos, conforme apresentado na Tabela 6.
Unidade
Habitacional
Autônoma
UH-1

Tabela 6– Avaliação da Eficiência Energética da Edificação Residencial Multifamiliar.
EqNum

Quant

2,71

3

UH-2

2,71

3

UH-3

2,83

11

UH-4

2,83

11

UH-5

2,11

1

UH-6

2,11

1

Classificação Final da Edificação
Residencial Multifamiliar

2,76

C

4.2. Adoção de Medidas Isoladas
4.2.1. Medida 1 – Pintura externa

A pintura externa original era bege (α=0,4). A modificação da cor para uma tinta de tom mais claro com uma
absortância de 0,3 não surte efeito direto na classificação dos ambientes para o caso em questão, porém,
representa uma redução de aproximadamente 150 pontos no indicador de Graus-hora de resfriamento, ponto
mais crítico encontrado para o empreendimento utilizado. A tonalidade da pintura foi definida segundo
valores de absortância solar coletados na pesquisa de Dornelles et al (2013).
Essa medida não apresenta custo adicional à edificação, visto que a pintura é necessária como
acabamento.

4.2.2. Medida 2 – Persianas Integradas nas esquadrias dos ambientes de permanência prolongada

A instalação de janelas com persianas integradas é o fator isolado que mais impacta na diminuição do
indicador de graus-hora para resfriamento, chegando a um decréscimo aproximado de 50% no ambiente mais
beneficiado, e também o mais impactante para a diminuição do consumo relativo para resfriamento. As
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melhorias ocorrem somente na envoltória de verão, já que a entrada de radiação no inverno beneficia o
aquecimento do ambiente, não representando qualquer mudança nesse indicador.
O custo da implantação das persianas apresentou um aumento de 0,83% do valor da obra, contudo
considera-se uma medida eficiente visto que a melhoria do nível de eficiência energética da envoltória é o
mais representativo.

4.2.3. Medida 3 – Modificação nas aberturas

A modificação das áreas de abertura e ventilação possibilitaram a obtenção de nível A e B para os ambientes,
por meio do cumprimento dos pré-requisitos de aberturas estabelecidos, sendo esse o parâmetro mais
relevante para a realização dessa modificação. Além disto, a medida melhora o desempenho para a envoltória
de inverno (aquecimento) e de verão (resfriamento). A proposta de modificação apresentou um acréscimo de
2,56% do CUB, totalizando 0,03% do valor total da obra.

4.2.4. Medida 4 – Modificação dos componentes arquitetônicos externos

A alteração na composição da parede representa melhoria no consumo relativo para aquecimento,
representando um decréscimo médio de 10% nas APPs. Apesar do alto impacto, ambas as suítes continuam
com classificação C para a envoltória de inverno, pois não respeitam o pré-requisito de iluminação natural,
limitando a classificação máxima.
Apesar da grande melhoria, o impacto financeiro dessa modificação é o maior dentre todas as
efetuadas, acrescendo 1,62% ao valor estipulado para a edificação.
A influência da mudança da cobertura somente será observada na UH-5 e UH-6. O impacto financeiro
é consideravelmente pequeno (0,03%) visto que a diminuição do GHR para as UHs foi de aproximadamente
32%. O impacto na envoltória de verão é muito representativo, chegando a elevar até 2 níveis de eficiência
energética para a sala.

4.2.5. Medida 5 – Adoção de Sistema de Aquecimento a Gás

A escolha do equipamento foi realizada através de consulta às tabelas de consumo disponibilizadas no site do
INMETRO. Foi selecionado um aquecedores de água a gás instantâneo, que possui potência de 55KW,
sendo necessária a utilização de dois aparelhos por apartamento. A instalação do aparelho eleva a
classificação do aquecimento de gás para nível A, mesma classificação do equipamento.
Observou-se que a instalação do sistema de aquecimento de água representou um acréscimo de 1,4
pontos na pontuação total, elevando-a para nível B. O valor unitário do equipamento foi orçado em R$
3.350,00 a unidade, assim, seria acrescentado R$ 6.700,00 por unidade habitacional aumentando o valor de
cada UH em 1,30% por cada apartamento.

4.2.6. Bonificações

As bonificações resultaram em um acréscimo na pontuação por consequência do aumento na área de
ventilação e o uso da persiana integrada, aumentando em 0,28 pontos no item. O aumento da abertura de
janelas proporcionou à fachada norte uma porosidade maior a 12%, previamente inexistente, adicionando
0,12 pontos à classificação. O uso da persiana integrada, além de elevar nível da envoltória, adiciona 0,16
pontos à classificação das bonificações por servir como um dispositivo especial.

4.2.7. Aplicação combinada das medidas

Nenhuma das medidas isoladas aumentou a classificação final, por exceção da instalação do aquecedor de
água, porém a combinação das mesmas junto às bonificações elevou o empreendimento ao nível A em
eficiência energética. Todas as unidades atingiram nível máximo na classificação final e consequentemente,
o empreendimento atingiu nível A em eficiência energética, conforme apresentado na Tabela 7.
A área total construída é de 8569,24m², onde aproximadamente 313,00 m² são destinados aos
pavimentos tipo. E o valor de CUB utilizado para estimar o custo da edificação foi R$1.813,52, referente ao
mês de junho de 2016 no estado de Santa Catarina para uma construção de alto padrão com mais de 16
pavimentos. O custo estimado para o empreendimento de 8569,24 m² no mês de junho de 2016 no estado de
Santa Catarina é de R$15.080.148,55. A aplicação das seis medidas planejadas para se obter o nível A em
eficiência energética da etiqueta PBE Edifica gerou um custo extra de R$ 744.959,82, aumentando em 4,94%
o valor total da obra.
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Tabela 7– Avaliação da Eficiência Energética da Edificação Residencial Multifamiliar.
Identificação
Envoltória Verão
Envoltória Inverno
Aquecimento de água
Equivalente numérico da
envoltória
Envoltória se refrigerada
artificialmente
Bonificações
Classificação Final

UH-1

UH-2

UH-3

UH-4

UH-5

UH-6

B

B

B

B

B

B

4,30

4,17

4,30

4,17

4,30

4,30

B

B

B

B

B

B

4,37

4,37

4,37

4,37

4,00

4,00

A

A

A

A

A

A

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

B

B

B

B

B

B

4,32

4,25

4,32

4,25

4,19

4,19

C

C

C

C

C

C

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

3,38

0,68
A
5,24

0,68
A
5,19

0,68
A
5,24

0,68
A
5,19

0,68
A
5,15

0,68
A
5,15

5. CONCLUSÕES
Dentre todas as medias aplicadas, a modificação da tonalidade da pintura externa do edifício, ainda que
apresente uma diminuição de aproximadamente 6,9% no GHR e 4,3% no CR, foi a única que não apresentou
custos extras à edificação, logo foi considerada como a medida que possui melhor custo/benefício.
A adição de persianas integradas também representou grande decréscimo na envoltória de verão e
consumo relativo para refrigeração. Apesar de representar 23,62% dos custos extras, a sua aplicação é
indispensável para uma melhora significativa da edificação avaliada segundo os métodos apresentados pelo
RTQ-R.
O aumento das aberturas externas eleva o consumo relativo para refrigeração dos ambientes. Observase que as fórmulas do método prescritivo não consideram para a região, em qualquer momento, as
características térmicas dos vidros utilizados nas aberturas, fato que impossibilita a aplicação de uma
mudança compensatória e abrindo espaço para melhorias para a avaliação das UHs pelo método prescritivo,
considerando que o grande ganho de calor pode ocorrer por meio de fechamentos transparentes, dependendo
da orientação solar e horas de exposição.
A modificação da composição das paredes apresentou o maior custo dentre todas as medidas
escolhidas, representando 46,3% do valor adicional, contudo considerou-se uma medida a ser repensada e
substituída por outra de menor custo visto que o seu impacto na avaliação da envoltória é consideravelmente
pequeno.
Por fim, as medidas aplicadas à envoltória têm pouco ou nenhum impacto na pontuação final quando
isoladas. O processo desconsidera as melhorias realizadas quando as mesmas não elevam a classificação do
Indicador de Graus Hora para Resfriamento, Consumo relativo para Aquecimento e Refrigeração, não
acrescendo em nada na pontuação final.
A mudança do sistema de aquecimento de água elétrico para o aquecimento a gás isoladamente
representou grande impacto na pontuação final, elevando-a a 4,11 pontos. Para esse estudo, somente a
aplicação do sistema a gás aproxima as unidades habitacionais a atingirem nível de eficiência energética A,
com diferença de apenas 0,39 pontos para a sua obtenção.
O impacto percentual financeiro obtido não foi considerado alto, porém não se acredita que o retorno
financeiro seja viável. Sugere-se para futuros trabalhos a realização de simulações computacionais que
estimem o consumo real da edificação e possibilitem calcular o tempo de retorno financeiro.
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RESUMO

A difusão de tecnologias para a autoprodução de energia a partir de fontes renováveis, como a energia solar,
utilizando sistemas de painéis fotovoltaicos (FV), tem se difundido no Brasil, como uma das alternativas para
a sustentabilidade ambiental do setor de edificações. Na literatura científica o termo net zero energy
buildings (NZEB) ou edificações energia zero ou quase zero (EEZ) também segue em ritmo acelerado. O que
vem sendo discutido é até que ponto essas tecnologias podem ser consideradas sustentáveis, tendo em vista
os elevados custos de aquisição e impactos ambientais para a produção e substituição dos painéis. Neste
contexto, o presente estudo teve o objetivo de avaliar impactos ambientais ao longo do ciclo de vida de
painéis fotovoltaicos, utilizando como estudo de caso de uma edificação existente na cidade de Goiânia –
GO, através de uma parceria com uma empresa de projetos e execução da instalação de painéis FV da região
e os proprietários da edificação estudada. Para essa análise foi utilizada a metodologia de Avaliação do Ciclo
de Vida (ACV), sendo que duas categorias de impacto ambiental foram escolhidas: o potencial de
aquecimento global (GWP 100) e a depleção abiótica de combustíveis fósseis (ADP-ff), considerando as
etapas de produção, transporte e substituição dos painéis ao longo de uma vida útil estimada da edificação de
50 anos. A partir dos resultados obtidos foram observados os potenciais ganhos ambientais proporcionados
pelo emprego dessa tecnologia, que quando comparada ao cenário básico (sem a instalação dos painéis
fotovoltaicos), um potencial de redução de 46% para a ADP-ff e 49% para o GWP 100, mesmo quando os
impactos ambientais da produção, transporte e substituição dos painéis FV são contabilizados.
Palavras-chave: Edificações energia zero, painéis fotovoltaicos, ACV.

ABSTRACT

The growing of energy self-production technologies from renewable sources, such as solar energy, using
photovoltaic panels (PV) systems, started to become widespread in Brazil as one of an alternative for the
environmental sustainability of the building sector. In the scientific literature, the net zero energy buildings
(NZEB) term, also continues at an accelerated rate. What has been discussed is the extent to which these
technologies can be considered sustainable, given the high acquisition costs and the environmental impacts
for the panel’s production and replacement. In this context, the present study aimed to evaluate the
environmental impacts throughout the life cycle of photovoltaic panels, using as a case study of an existing
building in the city of Goiânia - GO, through a partnership with a design and installation company of PV
panels in the region. For this analysis, the Life Cycle Assessment (LCA) methodology was used, and two
environmental impact categories were chosen: global warming potential (GWP 100) and fossil fuel abiotic
depletion (ADP-ff), considering the stages of production, transportation and replacement of the panels over
an estimated service life of 50 years of the building. The potential environmental gains obtained by the use of
this technology, compared to a baseline scenario (without the installation of photovoltaic panels) was
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observed. A reduction potential of 23% for ADP-ff and 27% for GWP 100 was verified, even when the
environmental impacts of the production, transportation and replacement of PV panels are accounted for.
Keywords: Net zero energy buildings, Photovoltaic panels, LCA.

1. INTRODUÇÃO
O setor de edificações é apontado como um dos maiores consumidores de eletricidade no mundo, sendo que
no Brasil as edificações (residenciais, comerciais e públicas) foram responsáveis por 43% de toda energia
elétrica consumida no país em 2015 (MME, 2016). No entanto, como salienta Didoné et al. (2014), esse setor
também tem alto potencial de economia, seja pela concepção de projetos energeticamente eficientes e
utilização de tecnologias para produção de energia ou a implementação de medidas energéticas de retrofit em
edificações já existentes. Deng et al. (2014) apontam as edificações de energia zero (EEZ), como uma
importante alternativa para a redução do consumo de energia e redução das emissões de CO 2 no setor da
construção civil.
A preocupação com os chamados impactos incorporados nos materiais e componentes de construção,
das etapas de produção, transporte, substituição e destinação final, tem ganhado atenção no mundo, tendo em
vista a crescente preocupação ambiental e metas internacionais de redução desses impactos. Dentre as
diversas metodologias existentes para a quantificação desses impactos, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)
tem sido a mais utilizada (CABEZA et al., 2014; ANAND; AMOR, 2017). A ACV pode ser definida como a
compilação e avaliação das entradas e saídas, bem como dos potenciais impactos ambientais de um produto
ao longo do seu ciclo de vida, como consumo de energia primária, potencial de aquecimento global,
eutrofização, acidificação das águas e outros (ABNT NBR ISO 14040: 2009).
Quando a abordagem utilizada é baseada na ACV, um maior desafio é imposto nos projetos de EEZ,
tendo em vista que os impactos ambientais de produção, transporte e substituição dos materiais e
componentes dos sistemas utilizados são contabilizados na avaliação. Esses e outros autores denominaram
essa abordagem de life cycle net zero energy buildings (LC – NZEB), ou traduzida como ACV – EEZ, sendo
que esse último termo será empregado no presente estudo. Neste sentido, a energia produzida e os impactos
ambientais evitados pela edificação a partir da utilização de fontes renováveis, devem ser descontados da
energia consumida e impactos provocados na operação, produção, transporte e substituição dos componentes
da edificação.
As EEZ por definição necessitam de geração de energia por fontes renováveis para compensar a
energia consumida. Embora algumas definições de EEZ permitam a opção de comprar eletricidade de fontes
limpas e renováveis geradas em outros locais, a maioria dos projetos recentes e como uma tendência mundial
de usar sistemas de geração no local e autoprodução. O desenvolvimento, aumento de pesquisas e
diminuição dos custos dos sistemas de painéis fotovoltaicos (FV), nos últimos anos, levou a disseminação
dessa tecnologia como solução para geração de energia no local nos projetos de EEZ (NATIONAL
RENEWABLE ENERGY LABORATORY, 2017).
De acordo com o banco informações de geração (BIG) de energia elétrica disponibilizado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), até fevereiro de 2017, existia 42 empreendimentos em
operação com energia fotovoltaica com potência associada de 23008 kW (representando 0,02% da potência
total), 12 em construção e 99 em construção não iniciada, que correspondem, respectivamente a 346000 kW
(4,09%) e 2634397 kW (16,07%). Essa fonte energética representou, depois da fonte eólica, a fonte
renovável de maior crescimento na matriz nacional nos últimos anos.
Como destaca Rütter (2004) a grande disponibilidade de radiação solar no Brasil é um fator essencial
para a utilização sistemas solares fotovoltaica (FV) no país. Esses sistemas podem ser aplicados e/ou
integrados nas edificações e interligados à rede elétrica.
Na literatura científica o número de estudos relacionados as EEZ e sistemas solares FV tem aumentado
nos últimos anos. Didoné et al. (2014) estudaram estratégias de projeto para a diminuição do consumo de
energia em edificações de escritório, para a transformação em EEZ, para Fortaleza e Florianópolis, utilizando
de painéis fotovoltaicos, a partir de simulação computacional. Os resultados mostraram que, em Fortaleza,
houve a necessidade de mais módulos FV devido ao maior consumo de energia, principalmente com a
refrigeração. Goggins et al. (2016) avaliaram estudos de casos de edificações na Irlanda com base na ACV e
custos a fim de se atingir um projeto de consumo de energia nulo.
O processo de um estudo do tipo ACV-EEZ se inicia na coleta de dados, que podem ser fornecidos
pelo proprietário da edificação, o grupo de projeto e pelo fabricante da tecnologia utilizada (onde serão
verificados dados dos impactos de produção e vida útil do sistema). Os impactos incorporados para cada
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material, sistema ou produto deverão ser calculados para o ciclo de vida da edificação sob algumas
suposições ou limitações razoáveis. Ao mesmo tempo, a energia consumida na operação e na produção pela
tecnologia escolhida pode ser obtida através de simulação e/ou coleta na fonte, por exemplo contas de
energia ou aparelhos de mensuração em tempo real (GOGGINS et al., 2016). Embora estudos na área de
EEZ e sistemas solares FV já estejam difundidos na literatura científica, a utilização da abordagem da ACV
ainda é algo recente, principalmente para a realidade brasileira, o que justifica a importância do presente
estudo.

2. OBJETIVO
Diante do que foi exposto anteriormente, o presente estudo teve o objetivo de avaliar alguns potenciais
impactos ambientais, sendo eles a depleção abiótica de combustíveis fósseis (ADP-ff) e o potencial de
aquecimento global (GWP 100), ao longo do ciclo de vida de uma edificação com painéis fotovoltaicos
(FVs) instalados em sua cobertura, comparando com um cenário (chamado de cenário básico) em que os
painéis FV não tivessem sido instalados.

3. METODOLOGIA
Foi utilizada como metodologia a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) com base nas normas NBR 14440
(ABNT, 2009) e EN 15804 (CEN, 2013). A primeira norma trata da metodologia geral de uma ACV,
enquanto que a segunda trata da ACV de forma específica para o setor da construção civil, bastante
difundida na Europa. Foi realizado um estudo de caso em uma edificação comercial, localizada na cidade de
Goiânia – GO, através de uma parceria com uma empresa de projetos e execução de painéis FVs da região e
os proprietários da edificação estudada.
A ACV tem sido apontada como uma das metodologias de avaliação de impactos ambientais mais
aceitas internacionalmente, podendo ser aplicada a qualquer atividade, processo ou produto, inclusive
aqueles no âmbito da construção civil (CABEZA et al., 2014). Segundo a NBR 14440 (ABNT, 2009), a
ACV é dividida em quatro etapas: (1) definição do objetivo e escopo, (2) análise de inventário, (3) avaliação
de impacto e (4) interpretação. Neste sentido, no item de metodologia foram considerados a definição do
objetivo e escopo, a caracterização dos painéis FV, a análise do inventário e o método de avaliação de
impactos ambientais adotado. A etapa de interpretação (que também é uma das etapas da ACV) foi realizada
no item de resultados e discussão.

3.1. Definição do objetivo e escopo
O objetivo do estudo foi quantificar e comparar impactos ambientais de uma edificação comercial (um
escritório de contabilidade, apresentado na Figura 1) localizado na cidade de Goiânia – GO, latitude -16° 40'
43'' e longitude -49° 15' 14'’, que teve um sistema de painéis FV instalados em sua cobertura em relação a
um cenário básico, em que os painéis não tivessem sido instalados.

Figura 1 – Edificação e painéis fotovoltaicos estudados. (A) Projeto. (B) Projeto executado (SOLAR WEB, 2017).

O sistema ocupa uma área de 154, 4 m² e foi instalado em outubro de 2016 e desde esse período entrou
em funcionamento, gerando energia elétrica para a edificação. Foram instalados 96 módulos fotovoltaicos
(1728 kg), sendo que cada módulo possui 60 células de silício policristalino e vidro temperado de alta
transmissividade de 3,2 mm (Figura 2). Os módulos foram orientados ao Norte, azimute 15º, seguido a
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inclinação da estrutura fixada na cobertura existente. O conjunto tem potência nominal de 24.960 Wp. Os
dados e informações do sistema e da edificação foram cedidos pela empresa de projetos.

Figura 2 – Detalhe dos módulos fotovoltaicos (SOLAR WEB, 2017).

A unidade funcional adotada no estudo foi a “edificação para uma vida útil de 50 anos” (a partir das
instalações dos módulos). De acordo com a EN 15804 (CEN, 2013), com base nas etapas consideradas, o
estudo se enquadra do tipo berço ao portão com opções ou cradle to gate with options. Nesse tipo de estudo
são considerados somente algumas etapas do ciclo de vida do produto, sendo que no presente trabalho foram
avaliados: a extração e processamento das matérias primas, transporte das matérias primas, manufatura do
produto, transporte do produto, substituição do produto e uso de energia operacional na edificação, como é
apresentado na Tabela 1.
Nesse caso, as etapas dos módulos A1 a A3 são obrigatórias em qualquer estudo de ACV, e as outras
opcionais. Foram escolhidas as etapas consistentes com o tipo de sistema a ser avaliado (uma edificação com
sistema fotovoltaico) e com base nas informações disponíveis.
Tabela 1 - Etapas do ciclo de vida avaliados no estudo (Adaptado da EN 15804:2013).
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Para o transporte do produto (A4) foram consideradas as distâncias de transporte do local de
fabricação dos painéis FV até a localização da edificação. Para a etapa de substituição (B4) foram
consideradas o transporte dos módulos das fábricas à edificação e transporte para destinação final. A
montagem dos sistemas não foi considerada, tendo em vista que é um processo manual. O uso de energia
operacional (B6) foi quantificado com base nas atividades realizadas no escritório de arquitetura. As
premissas adotadas nessas etapas estão detalhadas no próximo item.
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As etapas dos módulos A1, A2, A3, A4 e A5 são frequentemente denominados na literatura de etapas
com impactos ambientais incorporados, sendo adotada essa nomenclatura no presente estudo.
Ao final, as cinco etapas consideradas foram denominadas da seguinte forma:
 Produção dos painéis FV (extração matérias primas, transporte e manufatura);
 Transporte dos painéis FV da fábrica de produção até o local da edificação;
 Substituição dos painéis FV;
 Energia consumida pela edificação;
 Energia produzida pelos painéis FV.
Foi contabilizado somente o impacto ambiental incorporado do sistema de FV, tendo em vista que os
outros sistemas da edificação (estrutura, vedações, verticais, cobertura, e etc.) são os mesmos para os dois
cenários. Também não foi contabilizado equipamentos auxiliares do sistema como quadros de proteção e
inversores.
3.2. Análise do Inventário
Como o Brasil ainda não possui um banco de dados consolidado para a maioria dos materiais e componentes
de construção, foi utilizado o banco de dados do Ecoinvent 3.3, adequando a matriz elétrica com dados da
realidade brasileira, prática já adotada por outros estudos no contexto nacional, como o de Saade et al.
(2014). Foi encontrado 2432,7 MJ/m² de painel FV para o impacto de ADP-ff e 199,7 kgCO2e/m² de painel
FV para o impacto de GWP 100. Esses valores multiplicados pela área do sistema resultaram nos impactos
da etapa de produção.
Para o cálculo da etapa de etapa de transporte (A4) dos painéis foram estimadas as distâncias
utilizando o Google Maps e plataforma Sea Distances (GOOGLE, 2017). A partir da localização da fábrica
de produção dos painéis, na cidade de Guelph, no Canadá e adotando o porto mais próximo, o porto de
Toronto e considerando o recebimento do material no Brasil no Terminal Ponta da Madeira, em São Luís –
MA e com seu destino final para a cidade de Goiânia – GO, onde a edificação estudada se localiza. Na
Figura 3 é apresentada o mapa com as distâncias encontradas.

Figura 3 – Estimativa das distâncias de transporte do sistema de painéis fotovoltaicos (Autores, 2017).

A partir da massa transportada e distância foram calculados os impactos ambientais utilizando os
valores do banco de dados também do Ecoinvent 3.3, sendo que para o transporte marítimo foi considerado
0,16 MJ/t. km e 0,011 kgCO2e/t.km e para o transporte terrestre (rodoviário) 163 MJ/t. km e 2,61
kgCO2e/t.km. Observa-se que os impactos do transporte rodoviário são consideravelmente maiores que o
marítimo, com diferenças em uma ordem de grandeza.
Para a etapa de substituição (B4) dos FV foi considerada uma vida útil da edificação de 50 anos (a
partir de 2017) sendo que foi adotado que os painéis de FV com uma vida útil de 25 anos (dado obtido do
fornecedor) o que resultou na necessidade de reposição dos materiais em uma vez.
Para a etapa operacional (B6), foram contabilizados o consumo de energia elétrica na edificação e a
produção de energia pelo sistema de FVs. Foi utilizado o valor de consumo de 40,8 MWh/ano, valor médio
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obtido das faturas de energia do ano de 2016, fornecido pelo escritório de contabilidade para a empresa de
projetos e o valor de produção foi estimado a partir da média de energia elétrica gerada (mensurada em
tempo real em uma plataforma disponibilizada pela empresa), entre os meses de outubro de 2016 a março de
2017, resultando em um valor de 32,03 MWh/ano. Foi adotada uma perda de eficiência do sistema de 0,65%
ao ano (EPE, 2012), o que resultou em uma geração de energia elétrica ao final da vida útil de 50 anos de
1482,41 MWh, que entrou com valor negativo na quantificação. Ambos foram quantificados para uma vida
útil de 50 anos. Na Figura 4 é apresentada a plataforma de acompanhamento da energia gerada pelo sistema
de painéis FVs da edificação estudada, em que os pesquisadores tiveram acesso.

Figura 4 – Interface de acompanhamento da edificação (SOLAR WEB, 2017).

3.3. Avaliação de impactos ambientais
Para a avaliação dos impactos foram utilizadas duas categorias de impactos ambientais seguindo a EM 15804
(CEN, 2013), sendo elas a depleção abiótica de combustíveis fósseis (ADP-ff) e o potencial de aquecimento
global para o tempo de 100 anos (GWP 100). A primeira categoria expressa as fontes de energia de energia
extraídos de fontes naturais fósseis (carvão, gás natural, óleo, urânio, etc.), apresentada em MJ ou GJ. A
segunda expressa o aumento da concentração de substâncias antrópicas na atmosfera, como dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4), e óxido de nitrogênio (NO2), o que contribui para o aquecimento do planeta,
apresentada em carbono equivalente (kgCO2e ou tCO2e). Foi utilizado método de avaliação de impactos o
CML – IA baseline, que possui uma abordagem do tipo midpoint, sendo que a modelagem dos dados foi
realizada no software SimaPro v.8.2 e Microsoft Excel.
Foram quantificados os impactos ambientais supracitados, chegando ao final em um balanço com e
sem a consideração da ACV, utilizando as equações 1 e 2:

Balanço semACV  IC  IP

Equação 1

Onde:
IC – impacto devido ao consumo de energia na edificação, ADP-ff [GJ/edificação. 50 anos], GWP 100
[tCO2e/edificação. 50 anos];
IP – impacto evitado devido a produção de energia na edificação, ADP-ff [GJ/edificação. 50 anos], GWP
100 [tCO2e/edificação. 50 anos];
BalançosemACV - ADP-ff [GJ/edificação. 50 anos], GWP 100 [tCO2e/edificação. 50 anos].

Balanço comACV  Balanço semACV  IP  IT  IS

Equação 2

Onde:
IP – impacto devido à produção dos painéis, ADP-ff [GJ/edificação. 50 anos], GWP 100 [tCO2e/edificação.
50 anos];
IT – impacto devido ao transporte dos painéis, ADP-ff [GJ/edificação. 50 anos], GWP 100 [tCO2e/edificação.
50 anos];
IS – impacto devido à substituição dos painéis, ADP-ff [GJ/edificação. 50 anos], GWP 100
[tCO2e/edificação. 50 anos];
BalançocomACV - ADP-ff [GJ/edificação. 50 anos], GWP 100 [tCO2e/edificação. 50 anos].
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos no estudo estão apresentados nas Figuras 5 e 6.

Figura 5 – Depleção abiótica de combustíveis fósseis (ADP-ff).

Figura 6 – Potencial de aquecimento global (GWP 100).
Quando se considera os impactos incorporados do ciclo de vida dos painéis (de produção, transporte e
substituição) o resultado final (balanço com ACV) é maior que quando comparado com o balanço sem ACV,
o que já era esperado. No entanto, quando se compara ambos os balanços com o cenário básico (sem a
instalação de painéis), os resultados são consideravelmente melhores se os painéis forem instalados para as
duas categorias de impacto ambiental analisadas, mostrando os benefícios ambientais da utilização de painéis
FV para a edificação estudada. Para o impacto de ADP-ff, em comparação ao cenário básico, há uma redução
de 73% para caso do balanço sem ACV e 49% quando a ACV é considerada, enquanto que para o impacto
de GWP 100, em comparação ao cenário básico, há uma redução de 73% para caso do balanço sem ACV e
46% quando a ACV é considerada. Esses resultados apontam um potencial considerável nas categorias de
ambientais avaliadas, mesmo quando impactos do ciclo de vida são considerados. O fato da maior parcela
dos impactos ambientais de uma edificação serem da etapa de operação, a instalação dos painéis se
mostraram ambientalmente favorável nesta primeira análise.
No entanto, do ponto de vista ideal, e, dialogando com o conceito de edificações zero energia com a
consideração da ACV (EEZ – ACV), é interessante que as edificações tenham um balanço final zero ou
próximos a zero, em que a energia gerada pelo sistema de painéis fotovoltaicos irá ser suficiente para suprir o
consumo de energia da edificação e também o consumo indireto das etapas de produção, transporte e
substituição dos painéis.
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Para que os impactos incorporados do ciclo de vida sejam diminuídos ou até mesmo abatidos, as duas
opções mais prováveis, no decorrer dos próximos anos, são: (1) diminuição do consumo de energia da
edificação, seja por aumento da eficiência energética dos equipamentos e/ou programas de conscientização
dos funcionários; (2) aumento da produção de energia dois painéis FV, por meio da melhoria da eficiência
dessa tecnologia. Em termos de responsabilidades, a primeira alternativa está mais relacionada à direção do
escritório, e, portanto, podendo ser considerada uma ação de curto à médio prazo enquanto a segunda ao
setor de painéis FV, uma ação mais a longo prazo.
Cabe ressaltar que o modelo apresentado é uma estimativa ainda em estágio inicial, já que muitos
dados foram considerados constantes, tendo em vista que a instalação de painéis FV ocorreu no final do ano
de 2016.
Por fim, é importante ressaltar que o presente trabalho teve como limitação o fato da quantificação de
energia gerada pelos painéis ter sido realizada com base em uma média das medições realizadas entre os
meses de outubro de 2016 e março de 2017, e, assim, esses valores podem mudar. Neste sentido, mostra-se a
necessidade de continuar o monitoramento da geração de energia pelo sistema fotovoltaico da edificação, em
que serão avaliados como ocorre essa variação ao longo de um ano e ao longo dos anos seguintes,
melhorando gradualmente a qualidade do modelo e da avaliação ambiental.

5. CONCLUSÕES
No presente estudo foi abordado o contexto das edificações de energia zero (EEZ). Foram avaliados alguns
potenciais impactos ambientais, sendo eles a depleção abiótica de combustíveis fósseis (ADP-ff) e o
potencial de aquecimento global (GWP 100) de uma edificação real, localizada na cidade de Goiânia - GO
com e sem a instalação de um sistema de painéis fotovoltaicos (FV). Foi utilizada a metodologia de ACV,
em que as etapas de produção, transporte e substituição dos painéis foram contabilizadas juntamente com a
energia consumida e produzida pela edificação.
Foram observados os potenciais ganhos ambientais proporcionados pelo emprego da tecnologia de
painéis FV, que quando comparada ao cenário básico (sem a instalação dos painéis), resultou em um
potencial de redução de 46% para a ADP-ff e 49% para o GWP 100, mesmo quando os impactos ambientais
da produção, transporte e substituição dos painéis FV são contabilizados.
É importante ressaltar que cooperação entre empresa e pesquisa foi fundamental para o
desenvolvimento do presente estudo, o que mostra que parcerias desse tipo devem ser incentivadas para a
maior difusão de novas tecnologias que visem a eficiência energética de edificações tanto no mercado como
no meio acadêmico. A partir do monitoramento em tempo real da edificação estudada, fornecida pela
empresa de projetos, pretende-se dar continuidade ao estudo, melhorando a qualidade dos dados e modelos
utilizados, avaliando outras edificações e outros impactos ambientais.
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RESUMO
Este artigo verifica a precisão de uma proposta de metamodelo desenvolvido para a avaliação da envoltória
do Método Prescritivo do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Comerciais, de Serviços e Públicos do Brasil (RTQ-C), através da utilização da análise de sensibilidade. O
estudo adotou cinco tipologias comerciais, localizadas nas cidades de São Paulo, Belém e Curitiba. Foram
analisados diferentes casos, variando os dados de entrada de acordo com os pré-requisitos dos níveis de
eficiência A e D de acordo com o RTQ-C e da ASHRAE Standard 90.1. Os casos foram analisados por meio
de simulação computacional e com a aplicação do metamodelo, a fim de realizar comparações dos
resultados. Com base nos resultados, conclui-se que o método proposto apresenta boa predição na
determinação da carga térmica de edificações, podendo ser aplicado futuramente no RTQ-C.
Palavras-chave: Simulação computacional; Metamodelo; Análise de sensibilidade, RTQ-C

ABSTRACT
The main objective of this study is to verify the accuracy of a metamodel developed to assess the thermal
load of commercial buildings, based on sensitivity analysis. The study is based on the simplified model to
evaluate the building envelope presented in the Regulation for Energy Efficiency Labelling of Commercial
Buildings in Brazil (RTQ-C). The study adopted five commercial typologies, located in the cities of São
Paulo, Belém and Curitiba. Different cases were analyzed by varying the input data according to the
prerequisites of efficiency levels A and D according to the RTQ-C and the ASHRAE Standard 90.1. The
cases were analyzed through computational simulation and the application of the metamodel, in order to
compare the results. Therefore, results of this work may have a profound impact in the thermal load of
buildings and may be applied in the future in the RTQ-C.
Keywords: Computational simulation; Surrogate model; Sensitivity analysis; RTQ-C
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1. INTRODUÇÃO
As edificações podem ser descritas através de um conjunto de dados, os quais podem ser encontrados em
projetos de engenharia e arquitetura. A simulação computacional consegue abranger este conjunto de dados
em um modelo que represente a edificação. Os materiais, as dimensões e outras informações da edificação
são utilizados para estimar o seu desempenho energético. Uma série de condições de contorno são aplicadas
para a resolução de equações físicas e cálculo das transferências de calor entre as zonas térmicas do modelo
de simulação (HENSEN; LAMBERTS, 2011). Para representar uma edificação, também podem ser
utilizados modelos estatísticos, baseados apenas em dados de entradas e saídas. Os dados de entrada de uma
edificação referem-se aos elementos construtivos e seus respectivos sistemas e características; e o dado de
saída analisado vai depender do objetivo final da simulação (consumo de energia, carga térmica, entre
outros). Apesar de consideravelmente mais rápidos, os modelos estatísticos encontram dificuldade em
reproduzir o comportamento real das edificações, pois carecem dos princípios de conservação de energia. O
desenvolvimento de um metamodelo possibilita combinar as vantagens dos modelos computacionais e
estatísticos. A elaboração de um modelo implica na diminuição do grau de complexidade do sistema original
para permitir sua aplicação, sem perder informações relevantes ao longo do processo (AGUIRRE, 2007).
Com o objetivo de reduzir o consumo de energia das edificações, normas e regulamentos de
desempenho termoenergético vêm sendo desenvolvidos nas últimas décadas em diversos países, inclusive no
Brasil. Muitas destas normas e regulamentos adotam os metamodelos para a predição da eficiência
energética da operação de edificações. Regulamentos, certificações e códigos de energia visam sensibilizar
os consumidores sobre o uso racional de energia e incentivar melhorias no mercado imobiliário (VERSAGE,
2015).
Em 2009 foi publicado o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética
em Edifícios Comerciais, de Serviço e Públicos (RTQ-C) (BRASIL, 2012). A implementação deste
regulamento marcou o processo de melhoria da eficiência energética das edificações brasileiras. O
regulamento classifica as edificações de acordo com cinco níveis. A classificação pode ser obtida através do
Método Prescritivo, baseado em uma equação que atribui pesos a cada requisito, ou através do Método de
Simulação, o qual prevê a utilização de um programa de simulação computacional. O regulamento vigente
oferece um metamodelo baseado em um regressão linear múltipla para avaliação da envoltória de
edificações, mas possui diversas limitações e críticas: a representação da volumetria da edificação (MELO et
al., 2011), a diferenciação de área envidraçada e proteções solares por orientação solar da fachada
(CASTRO; WESTPHAL, 2011), a aplicação de vidros de controle solar (FOSSATI; LAMBERTS, 2010), o
uso de apenas um padrão de carga térmica interna e padrão de uso e ocupação, entre outros. Estas limitações
ocorrem especialmente quando o desenvolvimento do modelo engloba poucas tipologias ou tipologias
semelhantes, o que prejudica a aplicação do modelo em condições diferentes das encontradas nas tipologias
consideradas (AL GHARABLY; DECAROLIS; RANJITHAN, 2015). O sucesso dos programas de
certificação energética de edificações depende da credibilidade da economia de energia alcançada e na
relação de custo-benefício em obter classificações superiores (PÉREZ-LOMBARD et al., 2009).
Para superar as limitações encontradas no modelo vigente do regulamento brasileiro, a nova proposta
consiste no desenvolvimento de um metamodelo para predição da carga térmica de cada zona térmica da
edificação. Por recomendação do Apêndice G da ASHRAE Standard 90.1, a edificação é dividida de acordo
com as áreas que apresentam mesma densidade de cargas térmicas internas (pessoas, equipamentos e
iluminação), além de ser dividida em zonas térmicas interiores e perimetrais. O metamodelo proposto por
Melo et al. (2016) realiza a predição da carga térmica baseado em uma rede neural artificial, treinada a partir
de casos simulados. Os casos simulados foram escolhidos a partir de amostragem por Hipercubo Latino em
um universo de possíveis combinações. Entre as variáveis consideradas na elaboração do modelo preditivo
estão parâmetros físicos e geométricos da edificação, além de condições de contorno e variáveis climáticas,
dentre as quais destacam-se: transmitância, capacidade e absortância térmica das paredes e coberturas;
transmitância térmica dos vidros; percentual de abertura de janelas na fachada; ângulos de sombreamento;
carga interna instalada; e padrões de uso. O modelo preditivo em questão permite estimar os resultados de
carga térmica interna de edificações em algumas das maiores cidades brasileiras, em sua maioria, capitais
estaduais. Após o desenvolvimento de um metamodelo, é importante verificar a magnitude dos erros
encontrados nas predições e em que condições estes ocorrem. Através de análises de sensibilidade, é possível
determinar a influência da variação dos parâmetros no resultado obtido, e consequentemente verificar a
precisão do metamodelo na predição. Aplicadas em simulações de desempenho de edificações, as análises de
sensibilidade servem como critérios de apoio para decisões de projeto (HOPFE; AUGENBROE; HENSEN,
2013).
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2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é verificar a precisão do metamodelo desenvolvido por Melo et al. (2016) para
avaliação da envoltória do Método Prescritivo do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência
Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos do Brasil através da utilização da análise de
sensibilidade.

3. MÉTODO
Na Figura 1 é apresentado o fluxograma do método adotado para o desenvolvimento deste artigo. Destaca-se
que as “tipologias” se referem às dimensões das edificações avaliadas; enquanto os “casos” estão
relacionados aos níveis de eficiência energética testados. As simulações serão realizadas através do programa
EnergyPlus, considerando cinco casos com diferentes pré-requisitos dos dados da envoltória e do sistema de
iluminação.

Figura 1 – Fluxograma do método utilizado nesta pesquisa.

3.1 Obtenção das cargas térmicas com o EnergyPlus e com o metamodelo
Inicialmente foram obtidas as cargas térmicas das edificações avaliadas com a aplicação do EnergyPlus
versão 8.0 e com a aplicação do metamodelo, a fim de realizar as comparações propostas. Neste tópico são
detalhadas as características das simulações e predições realizadas.

3.1.1. Tipologias avaliadas
Foram avaliadas cinco tipologias de edificação de escritório, determinadas por meio de levantamento de
dados em campo a fim de obter modelos representativos do cenário nacional. Os levantamentos foram
realizados pelo Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações (CB3E, 2016). Na Tabela 1 são
apresentados os detalhes das tipologias avaliadas.
Tabela 1 – Detalhes das tipologias avaliadas.
Número de
Tipologia
Dimensões (m)
Área total (m2)
pavimentos
1
9,00 x 9,00
10
810,00
2
12,00 x 15,00
10
1.800,00
3
20,00 x 25,00
10
5.000,00
4
34,64 x 43,30
25
37.497,80
5
50,00 x 50,00
10
25.000,00

3.1.2. Casos analisados
Foram analisados cinco casos para cada tipologia avaliada:
•
•

CASO 1: Modelo de acordo com os pré-requisitos de envoltória e iluminação do nível A do
RTQ-C;
CASO 2: Modelo de acordo com os pré-requisitos de envoltória e iluminação da ASHRAE
Standard 90.1 (2013);
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•
•
•

CASO 3: Modelo de acordo com os pré-requisitos de envoltória e iluminação do nível A do
RTQ-C, mas com WWR (window to wall ratio) e SHGC (solar heat gain coeficient) de acordo
com os pré-requisitos da ASHRAE Standard 90.1 (2013);
CASO 4: Modelo de acordo com os pré-requisitos de envoltória e iluminação do nível D do
RTQ-C;
CASO 5: Modelo de referência obtido pelos levantamentos realizados em campo.

Os parâmetros referentes aos casos avaliados são apresentados na Tabela 2.

Casos
avaliados
CASO 1
CASO 2
CASO 3
CASO 4
CASO 5

Densidade de
potência de
iluminação
(W/m²)
9,7
12
9,7
14,1
14,1

Tabela 2 – Parâmetros considerados nas simulações.
Transmitância térmica
Transmitância térmica
WWR (%)
das paredes (W/m².K)
da cobertura (W/m².K)
São
São
Tipologias Tipologias
Curitiba
Belém Curitiba
Belém
Paulo
Paulo
1e2
3, 4 e 5
1
3,7
3,7
0,5
1
1
18
18
0,435 0,479 0,705
0,233
0,233 0,233
31
40
1
3,7
3,7
0,5
1
1
31
40
3,7
3,7
3,7
2
2
2
60
60
2,46
2,46
2.46
2,06
2,06
2,06
50
50

SHGC
0,87
0,25
0,25
0,87
0,82

As demais informações necessárias para a determinação da carga térmica foram fixadas em todos os
casos e são apresentadas na Tabela 3. Essas informações foram obtidas com o levantamento realizado em
campo e, por serem condizentes com o cenário nacional, foram consideradas em todas as avaliações
realizadas.
Tabela 3 – Parâmetros comuns para todos os casos avaliados.
Variável
Densidade de equipamentos (W/m²)
Densidade de pessoas (m²/pessoa)
Ocupação (horas/dia)
Absortância das paredes
Absortância Caso 5
da cobertura Demais casos
Trocas de ar por hora

Valor
9,7
10,0
8,0
0,5
0,8
0,5
0,5

3.1.3. Climas analisados
As simulações foram realizadas para três cidades de zonas bioclimáticas distintas de acordo com o
zoneamento bioclimático brasileiro: Curitiba (ZB1); São Paulo (ZB3); e Belém (ZB8). Foram utilizados os
arquivos climáticos INMET (2016) (LABEEE, 2016).

3.1.4. Caracterização das simulações com o EnergyPlus e predições com o metamodelo
As características descritas nos tópicos 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 foram utilizadas nas simulações com o
EnergyPlus e nas predições com o metamodelo. Todos os parâmetros apresentados foram combinados entre
si para obtenção das cargas térmicas das edificações. Na Figura 2 é apresentada a ilustração de um dos
caminhos da árvore de possibilidade de combinações das variáveis avaliadas. As combinações totais geraram
75 simulações com o EnergyPlus e 75 predições com o metamodelo. Neste tópico, são apresentadas as
diferenças entre a aplicação das ferramentas avaliadas.
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Figura 2 – Representação de um dos caminhos da árvore de possibilidade de combinações das variáveis avaliadas na pesquisa.

As cinco tipologias descritas foram testadas com ambas as ferramentas (EnergyPlus e metamodelo),
que apresentam algumas variações na aplicação. No programa EnergyPlus é necessário modelar as
edificações e dividí-las em zonas térmicas para cálculo da carga térmica de resfriamento. Já o metamodelo
prediz a carga térmica das zonas térmicas a partir das características termofísicas e densidades de cargas
internas presentes nas zonas. As zonas térmicas avaliadas são ilustradas na Figura 3. As divisões das
edificações seguiram os critérios da ASHRAE Standard 90.1 (ASHRAE, 2013), resultando em quatro zonas
de shell (com 4,5 m de profundidade; orientadas a norte, sul, leste e oeste) e uma zona de core, sem contato
com o exterior. Com exceção para a tipologia 1, onde não foi elaborada uma zona de core, uma vez que a
divisão em 4,5 m das zonas de shell é suficiente para o pavimento. Para dividir as zonas térmicas da
edificação, foram inseridas paredes de baixa inércia térmica, com 10 cm de espessura, condutividade de 1
W/m.K, densidade de 1200 kg/m³ e calor específico de 0,5 kJ/kg.K.

Figura 3 – Ilustração das zonas térmicas consideradas nas simulações.

No programa EnergyPlus foram modelados três pavimentos que seguem a divisão das zonas térmicas
indicadas e representam a edificação completa: térreo, pavimento-tipo e cobertura. O que varia entre os
pavimentos são as condições de contorno. Isto é, o pavimento térreo foi configurado com piso em contato
com o solo e cobertura adiabática (sem troca de calor); o pavimento-tipo possui tanto o piso quanto a
cobertura adiabáticos e é multiplicado pelo número de pavimentos-tipo existentes na edificação real; e o
pavimento cobertura possui piso adiabático e cobertura em contato com o exterior, possibilitando as trocas
térmicas. Nenhuma das paredes foi considerada adiabática. O número de zonas térmicas necessárias na
predição com o metamodelo é o mesmo. Entretanto, neste caso, o procedimento é simplificado e não
necessita modelagem, pois as cargas térmicas de cada zona são calculadas a partir das características
termofísicas e das densidades de cargas internas. Desta forma, foram lançados os parâmetros referentes às
quinze zonas térmicas (cinco por pavimento avaliado, considerando as condições de contorno) e calculada a
carga térmica total da edificação de acordo com a área de cada zona térmica.
As simulações no programa EnergyPlus foram realizadas com o sistema Ideal Loads para predizer a
carga térmica das edificações avaliadas, tendo em vista sua capacidade de refrigeração infinita, como foi
apresentado por Versage (2015). Com a inserção do sistema Ideal Loads, foi possível obter a carga térmica
anual de resfriamento de cada zona térmica avaliada, permitindo a realização das comparações entre os
resultados obtidos com o Programa EnergyPlus e o metamodelo. A temperatura de setpoint estabelecida para
resfriamento foi 24°C. Além das trocas de ar por hora lançadas nas simulações, os modelos tiveram uma taxa
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de renovação de ar de 0,0075 m³/s/pessoa, seguindo recomendações da Resolução no. 9 de 2003 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2003).
A escolha do sistema Ideal Loads e da taxa de renovação de ar foram dados de entrada baseada nos
critérios utilizados durante o desenvolvimento do metamodelo. Ou seja, foram inseridas características
idênticas às do metamodelo para que os resultados obtidos com as simulações no EnergyPlus fossem
comparáveis aos do metamodelo.

3.2. Análise de sensibilidade
Cada um dos cinco casos testados é constituído por um grupo de características que classificam a edificação
correspondente em um determinado nível de eficiência energética. De um caso para outro, há variação na
densidade de potência de iluminação, nas transmitâncias térmicas das paredes e coberturas, no percentual de
abertura das fachadas e no fator solar dos vidros empregados. Desta forma, verificou-se a sensibilidade do
metamodelo em relação à variação desse grupo de parâmetros, uma vez que as simulações também foram
realizadas no EnergyPlus, o que permitiu a realização de comparações entre as cargas térmicas obtidas com
as duas ferramentas.
Nas comparações, o caso 1 (modelo de acordo com os pré-requisitos da envoltória e iluminação do
nível A do RTQ-C) foi determinado como caso base. Assim, foi possível avaliar a influência da variação dos
parâmetros referentes aos demais casos com relação ao resultado de carga térmica do caso base.
Tendo em vista que o metamodelo foi desenvolvido com dados de simulações computacionais
realizadas no programa EnergyPlus, é esperado que suas predições apresentem resultados convergentes com
os obtidos no programa EnergyPlus. Desta forma, verificar a sensibilidade da ferramenta desenvolvida para
predição de carga térmica é essencial para garantir que os resultados obtidos com esta ferramenta sejam
coerentes e replicáveis para diferentes tipologias de edificações inseridas em climas distintos.

3.3. Comparação entre os resultados do metamodelo versus EnergyPlus
A partir dos resultados simulados versus preditos foram avaliados os valores de carga térmica obtidos para
cada tipologia analisada, e realizadas as seguintes análises gráficas:
•
Elaboração de diagramas de caixa para avaliar as cargas térmicas agrupadas por tipologia e
por ferramenta empregada na predição. Com essa análise, foi possível avaliar a dispersão dos dados
e verificar se há influência da tipologia na variação das predições obtidas com o metamodelo em
relação às obtidas com o EnergyPlus;
•
Avaliação da variação percentual do resultado de carga térmica obtida com o resultado do
metamodelo em relação à obtida com o EnergyPlus. Nesse caso, os dados foram agrupados de
acordo com o clima e para todos os casos analisados;
•
Análise da variação entre os resultados de cargas térmicas preditas dos demais casos em
relação ao Caso 1, para verificar as variações percentuais das cargas térmicas dos modelos
analisados. Essa análise foi realizada combinando-se todas as variáveis estudadas: tipologia, clima,
modelo e ferramentas avaliadas.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Todas as análises foram geradas por meio de comparações entre os valores de carga térmica obtidos para as
edificações analisadas quando avaliadas com o programa EnergyPlus e com o metamodelo.

4.1. Comparação entre os resultados obtidos com o EnergyPlus e o metamodelo
Inicialmente, os resultados das cargas térmicas obtidas com a aplicação das duas ferramentas utilizadas
foram avaliadas em relação às tipologias adotadas. Na Figura 4 são apresentados os diagramas de caixa
gerados com o tratamento dos dados. A linha que divide o diagrama de caixa nos dois tons de cinza indica a
mediana da distribuição, isto é, abaixo dela estão 50% dos casos avaliados.
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Figura 4 – Relação entre as tipologias avaliadas e a predição da carga térmica das edificações com as duas ferramentas testadas.

Avaliando-se visualmente a dispersão dos dados pela Figura 4, percebe-se que quanto maior a
edificação, menor a variação obtida entre a predição do programa EneryPlus e a do metamodelo. Observouse que as medianas dos casos simulados com o EnergyPlus são menores em relação às obtidas com o
metamodelo. Ou seja, em todos os casos, 50% dos valores obtidos com o metamodelo são maiores em
relação aos mesmos 50% simulados com o EnergyPlus. Entretanto, essa característica é minimizada
conforme o aumento das dimensões das edificações avaliadas.
Para complementar a avaliação, foi calculada a média dos resultados das cargas térmicas obtidas para
cada tipologia (Tabela 4). Observa-se que as médias calculadas apresentam pouca variação quando as duas
ferramentas são comparadas. Apesar de as medianas dos resultados das cargas térmicas obtidas com o
metamodelo serem superiores, as médias das cargas térmicas das edificações menores obtidas com o
EnergyPlus são superiores às do metamodelo. Este fato é devido aos valores extremos (acima do quartil
superior) obtidos nesses casos. Os valores elevados distorcem a média, tornando-a maior.
Tabela 4 – Médias de carga térmica por tipologia e variação do Metamodelo em relação ao EnergyPlus.
Metamodelo versus
Metamodelo versus
Modelo
Metamodelo EnergyPlus
EnergyPlus (kWh/m2)
EnergyPlus (%)
9,00 x 9,00
114,10
129,72
-15,62
-12,04
12,00 x 15,00
110,08
113,10
-3,02
-2,67
20,00 x 25,00
100,74
98,14
2,60
2,65
43,30 x 34,64
92,56
88,90
3,66
4,12
50,00 x 50,00
87,96
84,49
3,47
4,10

Na Figura 5 são apresentadas as variações obtidas entre os resultados das cargas térmicas preditas
pelo metamodelo e as obtidas com o EnergyPlus. As avaliações foram realizadas agrupando-se os resultados
de acordo com os climas analisados. A maior parte dos resultados apresenta variação de ± 20% quando se
compara a carga térmica predita pelo metamodelo à calculada pelo programa EnergyPlus. Dos 75 casos
comparados, doze apresentam resultados que excedem essa margem. Ou seja, apenas 16% dos casos
analisados apresentam variações que extrapolam o intervalo observado. Os casos que excedem ou ficam
próximos aos limites do intervalo de variação seguem dois padrões:
1.
Para os climas mais frios (Curitiba e São Paulo), observa-se uma maior variação nos
modelos mais eficientes, que correspondem aos Casos 1, 2 e 3. Neste padrão, os valores são
extrapolados em grandezas positivas, isto é, mais de 20%;
2.
No clima mais quente (Belém), observou-se a maior variação nos modelos menos eficientes,
Casos 4 e 5. Neste padrão, as extrapolações ocorrem em grandezas negativas, isto é, menores que 20%.
1314

7

Uma característica comum aos dois padrões observados para as maiores variações das cargas
térmicas é a influência da tipologia estudada. Em todos os casos, percebeu-se que as menores edificações
apresentam maiores variações de carga térmica. Os piores resultados foram observados nas combinações dos
fatores atenuantes das variações. Ou seja, um modelo referente ao Caso 1, com dimensão de 9 m x 9 m, em
Curitiba, por exemplo, apresenta as maiores variações em relação aos demais. Assim como o modelo
correspondente ao Caso 5, também com dimensão de 9 m x 9 m, inserido no clima de Belém. O que permite
concluir que a associação de extremos (de eficiência ou ineficiência energética, de clima e de influência do
meio externo nas edificações) torna as predições do metamodelo mais suscetíveis a incertezas.

Figura 5 – Variação percentual entre as cargas térmicas obtidas com o EnergyPlus e com o Metamodelo de acordo com os casos
testados.

4.2. Variação entre o Caso base e os demais casos analisados
As variações entre os demais casos analisados e o Caso 1 (modelo de acordo com os pré-requisitos nível A
do RTQ-C) foram observadas com o objetivo de avaliar os possíveis níveis de eficiência energética de
edificações de escritório frente as variações como tipologia e clima. Na Figura 6 é apresentada essa análise, e
mostram-se as variações de todos os casos para ambas as ferramentas empregadas neste artigo. Para
interpretação do gráfico, destacam-se cinco informações:
1.
Formato do símbolo: cada cidade avaliada possui um marcador distinto para possibilitar a
diferenciação;
2.
Tamanho do símbolo: está relacionado às tipologias estudadas. Quanto maior o símbolo,
maior é a tipologia correspondente;
3.
Cor: cada caso avaliado foi destacado com uma cor;
4.
Eixos: no eixo vertical é apresentada a variação entre os demais casos e o Caso 1, de acordo
com a carga térmica predita pelo metamodelo. No eixo horizontal, são apresentadas as mesmas
informações obtidas com as simulações no programa EnergyPlus. Ressalta-se que as escalas adotadas,
bem como os intervalos entre cada valor, foram fixados em ambos os eixos, facilitando a percepção
de eventuais variações obtidas na determinação das escalas com as ferramentas;
5.
A linha diagonal inserida no gráfico indicaria uma linha de tendência caso os valores obtidos
com o metamodelo e com o EnergyPlus fossem iguais.
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Figura 6 – Variações das cargas térmicas dos modelos testados em relação ao Modelo A do RTQ-C.

Avaliando-se a Figura 6, é possível perceber os agrupamentos dos casos testados. Quanto mais
eficiente o modelo, menor é a variação em relação ao Caso 1. O modelo de acordo com os pré-requisitos de
envoltória e iluminação da ASHRAE Standard 90.1 2013 (Caso 2), e o modelo que combina as
características do Nível A do RTQ-C ao WWR e SHGC da ASHRAE (Caso 3) apresentaram as menores
variações em relação ao Caso 1. O Caso 3, inclusive, apresentou variações negativas em todas as
combinações testadas, tanto com o programa EnergyPlus quanto com o metamodelo. Este fato é devido à
utilização de vidros com menor fator solar, implicando em menores acréscimos de carga térmica ocasionados
pela radiação solar, mas mantendo as superfícies opacas da envoltória em níveis de transmitância térmica
condizentes à realidade climática brasileira.
As maiores variações em relação ao Caso 1 foram observadas para o Caso 5 (modelo de referência).
Para os climas de Curitiba e São Paulo, as variações obtidas entre o Caso 5 e o Caso 1 foram de 57,6% a
126,5% no EnergyPlus, e de 56,8% a 76,4% no metamodelo. Com essa informação, é possível concluir que o
estoque nacional de edificações de escritório apresenta níveis de eficiência energética passíveis de melhora,
evidenciando a necessidade da aplicação da eficiência energética em edificações. Confrontando-se os casos
isoladamente, percebeu-se que em todos os testes os modelos referentes ao Caso 5 apresentaram variações
em relação ao Caso 1 maiores que as observadas para o Caso 4, referente ao nível D do RTQ-C. Ou seja, se a
etiquetagem atual fosse baseada na variação da carga térmica em relação ao modelo mais eficiente, os
modelos de referência de edificações criados com dados obtidos em campo seriam inseridos no nível E de
eficiência energética.
Porém, ressalta-se que as conclusões aqui apresentadas dependem do clima; do tamanho e da forma da
edificação; das propriedades dos materiais utilizados na construção, além do número de simulações
realizadas e do método estatístico empregado.
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5. CONCLUSÕES
As conclusões obtidas com a realização deste artigo são apresentadas a seguir:
•
Observou-se que as médias das cargas térmicas obtidas com o programa EnergyPlus e com o
metamodelo são semelhantes. As maiores variações encontradas foram as da tipologia 9 m x 9 m, onde a
média das cargas térmicas preditas com o metamodelo é 12% menor em relação à obtida com os resultados
do EnergyPlus. Dentre as demais tipologias avaliadas, as variações percentuais obtidas entre as médias dos
casos preditos com o metamodelo e dos simulados com o EnergyPlus não foram maiores que 4%, indicando
boa predição do metamodelo. Comparando-se os casos isoladamente, percebeu-se que em 84% dos testes
realizados as cargas preditas com o metamodelo apresentaram variações inseridas em um intervalo de -20% a
20% em relação às obtidas com o EnergyPlus. Isto é, das 75 comparações realizadas, apenas doze (16% do
total) apresentaram variações que extrapolaram os limites percebidos.
•
Nos casos em que as variações obtidas foram maiores que 20% ou menores que -20%, foram
observadas as seguintes características: extremos de eficiência associados à clima frio, e extremos de
ineficiência associados à clima quente, respectivamente; sendo que em ambas as situações as maiores
variações foram percebidas para as menores edificações testadas, que são as que mais sofrem influência do
meio externo. Desta forma, concluiu-se que a associação desses fatores extremos (de eficiência ou
ineficiência, de clima e de influência do meio externo) torna as predições do metamodelo mais suscetíveis a
incertezas. Estudo com relação à influência do fator de forma (área da envoltória/volume total) das
edificações frente a associação dos fatores externos oberados estão sendo analisados.
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RESUMO
O custo da energia elétrica demanda maior eficiência energética nas edificações. No Brasil, a indústria
apresenta um consumo energético maior do que as residências, mas no estado do Rio de Janeiro essa situação
se inverte. Esse fato, somado à produção em massa de habitações pelo Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV), serve de alerta para levantar a questão de como estão sendo resolvidos aspectos de eficiência
energética nas edificações entregues pelo programa no Rio de Janeiro. Utilizando um conjunto do PMCMV
como estudo de caso, apenas a título de investigação, o objetivo do presente trabalho é verificar e discutir o
nível de eficiência energética das habitações em um contexto de atendimento predominantemente
quantitativo de unidades. Para a avaliação, foi utilizado o Método Prescritivo do Regulamento Técnico da
Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, calculando-se a eficiência da
envoltória de todas as unidades habitacionais do conjunto. Os resultados mostraram um desempenho aquém
do que deveria, com a maior parte das unidades classificadas como “D” e nenhuma delas com “A” ou “B”,
ou seja, são habitações que tendem a um consumo de energia elétrica mais elevado. Entre os principais
fatores que contribuíram para esse quadro estão a insuficiência de ventilação natural, a grande exposição da
envoltória, a orientação e as cores das fachadas. O presente estudo não é um caso isolado e, considerando
que edificações têm décadas de vida útil, conclui-se que deveria haver uma mudança no paradigma que faz
com que a política habitacional tenha um caráter predominantemente quantitativo, com um custo inferior de
produção, porém mais elevado de manutenção, não somente monetário e ambiental, mas também um custo
social imposto aos moradores, frente a vários relatos dos que cogitavam sair do conjunto devido aos gastos
elevados com energia elétrica.
Palavras-chave: eficiência energética, RTQ-R, PMCMV

ABSTRACT
In Brazil, the industry sector has higher energy consumption than the residential sector; however, in the state
of Rio de Janeiro the situation is reversed. This fact, added to the mass production of housing by the Minha
Casa Minha Vida Program (PMCMV), raises the question of how the aspects of energy efficiency are being
addressed in the buildings delivered by the program in Rio de Janeiro. Using one of the PMCMV social
housing projects as a case study, for research purposes only, the objective of this paper is to verify and
discuss the level of energy efficiency of the dwellings in a context which prioritizes the quantitative of units.
For the evaluation, the Prescriptive Method of the Technical Regulation of the Quality of the Energy
Efficiency Level of Residential Buildings was used to calculate the efficiency of the envelope of all the
housing units of the selected housing project. The results showed a poor performance on a scale from ‘A’ to
‘E’. The majority of units are classified with a ‘D’ and none with an ‘A’ or ‘B’ classification, which shows
that these units have high energy consumption. The natural ventilation insufficiency, the wide exposure of
the envelope, the orientation and the facade colors are among the main factors that contribute to this
scenario. Although this is a single example, it is not an isolated scenario. Therefore, when considering that
buildings have a useful life that extends for decades, it is argued that there should be a shift in paradigm that
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perpetuates housing policies that are predominantly quantitative. Housing projects prioritize 'low' production
cost, which is accompanied by high maintenance costs, both monetary and environmental costs. In addition,
there is also a financial burden imposed on the dwellers as observed through personal statements revealing
that they consider moving out of this housing project due to the high electricity cost.
Keywords: energy efficiency, RTQ-R, PMCMV

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho teve origem em um Trabalho Final de Graduação1, iniciado com uma avaliação pósocupação de um conjunto residencial de interesse social do Programa Minha Casa Minha Vida, localizado no
município do Rio de Janeiro. Foram realizadas entrevistas com moradores e avaliações in loco com registros
fotográficos. Nessa etapa embrionária do trabalho, chamou a atenção o fato de que vários moradores
mencionaram a vontade de sair do conjunto, pela dificuldade em manter em dia o pagamento da conta de
energia elétrica.
Esse fato, também percebido no contexto geral da habitação de interesse social carioca por Bodach e
Hamhaber (2010), evidenciou como a etapa de manutenção e operação de uma edificação pode apresentar
custos que venham a se tornar um problema, além dos dispêndios já supostamente contornados com a sua
construção. Aliás, no setor específico de habitações de interesse social (HIS), o problema é mais grave, pois
devido ao extremo controle dos custos de produção, criam-se situações nas quais o custo de manutenção das
edificações acaba tornando-se maior (AMORE; SHIMBO; RUFINO, 2015). Segundo Ceotto (2006), 80%
dos custos relativos à vida útil de uma edificação estão concentrados na fase de sua operação, tendo extrema
predominância o custo relativo à energia consumida pela edificação. Portanto, em termos de eficiência
energética, seus benefícios devem ser avaliados para todo o ciclo de vida do edifício (PACHECO et alli,
2012). Considerando o tempo de vida útil de uma edificação em torno de 50 anos, é justificável que um
projeto residencial, mesmo de interesse social, seja contemplado com conformação projetual e especificação
de materiais cujos parâmetros resultem em melhores condições de conforto ambiental e eficiência energética,
ainda que a aquisição destes materiais e menores densidades por conjunto resultem em acréscimo do custo
inicial geral. Estima-se, de modo empírico, que esse valor possa ser compensado em um período de até 10
anos de uso do imóvel, com a economia monetária obtida através da redução do consumo de energia elétrica
usada para manutenção do conforto ambiental.
Berardi (2015) analisa que os países do BRIC2 apresentam um consumo total de energia ascendente, e
a expansão dos seus parques imobiliários levanta urgentemente a necessidade de eficiência energética nos
edifícios. E apesar de haver diferenças entre países com diferentes realidades socioeconômicas e
disponibilidade energética, Omrany et alli (2016), analisando os sistemas passivos para aumento da
eficiência energética nas edificações, sugerem que entre 30-40% da energia global é utilizada para manter o
clima confortável no interior dos edifícios.
Frente a esses dados, e voltando os olhos para as habitações, cabe ressaltar que há algumas diferenças
nas características do consumo de energia elétrica no Brasil (Figura 1) e no Estado do Rio de Janeiro (Figura
2). Ambas as figuras representam os anos de 2010 a 2014 e a Figura 1 mostra que, no Brasil, o consumo
energético industrial é decrescente e relativamente maior do que o consumo residencial. Mostra ainda que o
consumo industrial decaiu 2,7% entre os anos de 2013 e 2014 devido à crise econômica que tem sido
verificada no país. O consumo residencial brasileiro, entretanto, teve um acréscimo de 6,0% no mesmo
período. Analisando, separadamente, o Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que o consumo residencial é
superior ao consumo industrial e mantém as características de crescimento anual (Figura 2). Entre os anos
de 2013 e 2014 esse crescimento foi de 8,8%.
A análise desses dados de consumo energético do Brasil e do Rio de Janeiro leva à constatação de que
o Rio de Janeiro tem uma matriz industrial de consumo inferior à média nacional, se comparada ao consumo
residencial de energia elétrica. Esses dados levaram os autores a questionarem a relevância que é dada, na
política habitacional, à redução de custos de obras de interesse social, sem uma análise cuidadosa e objetiva
da oneração subsequente, gerada pela elevação do consumo energético que estas envoltórias necessitarão
para manutenção do conforto ambiental. Há que se considerar, também, que as crises econômicas, políticas e
ambientais que vêm se abatendo sobre o Brasil têm levado a um encarecimento relevante da energia elétrica,

1

A partir de pesquisas desenvolvidas pelos dois primeiros autores, o Trabalho Final de Graduação foi elaborado pela terceira autora,
orientada pelo segundo.
2
Brasil, Rússia, Índia e China.
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o que faz retornar ao ponto já mencionado, da dificuldade da população em pagar pela energia elétrica,
principalmente em habitações ditas de interesse social.
Segundo Mirrahimi et alli (2016), as escolhas de concepção e projetuais para uma edificação afetam
diretamente os recursos energéticos necessários para prover aquecimento, arrefecimento, ventilação e
iluminação dessa edificação. Sang et alli (2014), em pesquisa desenvolvida em clima quente-úmido
(semelhante ao clima do Rio de Janeiro), mostraram a importância da envoltória no consumo energético de
uma edificação, indicando, inclusive, a existência de uma significativa potencial redução no consumo de
energia dedicado ao arrefecimento, no que diz respeito ao projeto e escolha de materiais. Ou seja, na medida
em que a envoltória da edificação não provê conforto (especialmente térmico) suficiente, o usuário irá buscálo usando os meios que dispõe, geralmente consumidores de energia.

Figura 1 – Brasil – Consumo (GWh) anual. Fonte:
elaborado a partir de Brasil, 2015.

Figura 2– Rio de Janeiro – Consumo (GWh) anual.
Fonte: elaborado a partir de Brasil, 2015.

A esse respeito, Misni (2015), comentando sobre o consumo de energia na Malásia, aponta um quadro
muito semelhante ao descrito acima, com o crescente uso de aparelhos de ar condicionado nos modelos split
e de janela (os mais baratos). Esse uso tem contribuído sobremaneira para o aumento no consumo de energia,
apesar da disponibilidade desta estar diminuindo, daí o aumento da importância da eficiência energética da
envoltória das edificações. É por razão semelhante que os autores levantam o questionamento de avaliar o
nível de eficiência energética do empreendimento do PMCMV, frente à anunciada evasão de moradores com
dificuldade de arcar com os custos de energia elétrica em um conjunto que, supostamente, deveria atender a
pessoas com baixo poder aquisitivo. O desempenho energético de uma habitação pode por em xeque o seu
caráter de “interesse social”. Se o raciocínio for ampliado para todo o alcance do PMCMV, vislumbra-se um
horizonte de más perspectivas para o consumo de energia elétrica no setor residencial brasileiro.

2. OBJETIVO
O objetivo do trabalho é verificar e discutir a eficiência energética da envoltória de edificações residenciais
diante da necessidade de atendimento quantitativo da produção de habitações, por meio da avaliação do
desempenho energético de um conjunto habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro.

3. MÉTODO
Para avaliação do desempenho energético do conjunto habitacional no Rio de Janeiro, utilizou-se o Método
Prescritivo do Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações
Residenciais (RTQ-R) (BRASIL, 2012). A cidade faz parte da zona bioclimática 8 – ZB8 (ABNT, 2005),
para a qual a avaliação da envoltória é feita somente para as condições de verão. Assim, foram calculados os
EqNumEnvResfr (Equivalente Numérico da Envoltória para Resfriamento) para todas unidades habitacionais
(UH), de modo que fosse possível compreender como um exemplar da política habitacional brasileira se
comporta frente ao desempenho energético, considerando seus elementos projetuais e construtivos. Embora a
avaliação da eficiência energética considere também o sistema de aquecimento de água (BRASIL, 2012),
este não será discutido no presente trabalho, pela sua “simplicidade” em termos de verificação, que pode ser
quase resumida à existência ou não de um sistema eficiente, como gás ou aquecimento solar, versus um
sistema não eficiente, como chuveiro elétrico. Como este trabalho pretende aprofundar a discussão em
termos de razões para o desempenho energético, optou-se por focar o estudo no desempenho da envoltória,
constituído por maior complexidade de variáveis envolvidas e consequentemente, mais difícil de ser bem
atendido. Como informação adicional, cabe o registro de que no conjunto estudado o aquecimento da água é
feito por meio de chuveiro elétrico.
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Neste trabalho, o conjunto do PMCMV em questão será denominado, simplesmente, Conjunto3
(Figura 3). Ele faz parte da Faixa 1 do programa, de 0 a 3 salários mínimos e está localizado em um bairro da
zona norte da cidade do Rio de Janeiro, com cerca de 700 unidades distribuídas em 31 blocos projetados. Seu
sistema construtivo utiliza estrutura em concreto armado pré-fabricado e alvenaria de blocos cerâmicos, com
cobertura em laje de concreto sob telhas de fibrocimento. Os dados projetuais e construtivos foram tabelados
na sua totalidade, para inserção nas equações do RTQ-R (BRASIL, 2012). A classificação envolveu a análise
individual de cada ambiente de permanência prolongada (APP)4 em cada UH e posteriormente, o resultado
da UH é obtido pela média ponderada do resultado de cada APP por suas áreas úteis (além da verificação dos
pré-requisitos de cada APP e UH). Assim, em cada APP, de cada UH, foram calculados previamente dados
como área das fachadas voltadas para Norte/Sul/Leste/Oeste; área de paredes internas; área e orientação de
aberturas considerando iluminação/ventilação naturais. Além desses elementos, também foram verificados os
valores5 de transmitância térmica e capacidade térmica da envoltória; absortância das diferentes cores
empregadas nas fachadas e na cor da cobertura.
Para efetivação do cálculo, as UH foram distribuídas,
inicialmente, pelas cores das fachadas dos blocos, visto que o valor de
sua absortância teria influência no mesmo. Em seguida, nos grupos de
blocos de cores iguais, as UH foram novamente subdivididas, pela
conformação do projeto; por sua orientação em relação ao norte; por
posição no pavimento (extremidade ou centro) e finalmente, pela
posição do andar (térreo, tipo ou cobertura). O partido adotado para
todos os blocos do conjunto é a disposição linear, com as unidades
colocadas lado a lado (Figura 4), com circulações vertical e horizontal
Figura 3 – Um dos blocos do Conjunto.
sem vedações piso-teto (sendo, portanto, consideradas como
Fonte: autores.
ambientes abertos). Na implantação, ora foi utilizado o bloco inteiro,
ora apenas uma parte deste.

Figura 4– Pavimento-tipo de um dos blocos, com 10 unidades por pavimento. As cores empregadas são meramente ilustrativas,
utilizadas apenas para melhor visualização das diferentes unidades (Fonte: edição gráfica sobre material de divulgação do PMCMV).

Após o processamento de todos os dados, as planilhas correspondentes foram calculadas e os
resultados de cada unidade foram tabelados segundo sua classificação no RTQ-R (BRASIL, 2012) para a
ZB8, como mostrado na Tabela 1, onde é possível ver também a cor atribuída a cada nível de classificação
(expresso pelas letras A, B, C, D e E, do melhor para o pior nível). As letras da coluna esquerda representam
faixas de classificação definidas segundo limites numéricos na coluna da direita, estabelecidos para a
equação de EqNumEnvResfr na ZB8, cujos resultados são produzidos em GHR6.

4. RESULTADOS
Foram realizadas as avaliações de classificação de eficiência energética de todas as UH do Conjunto com
base nos níveis definidos para ZB 8 (Tabela 1). A Figura 5 apresenta um gráfico com os percentuais das
unidades e suas respectivas classificações, representadas pelas cores constantes da Tabela 1. Analisando-se
os resultados obtidos, pode ser dito que a avaliação da eficiência energética das envoltórias das UH do
3

Optou-se por omitir o nome real do conjunto pelo fato de que não faz parte das intenções dos autores constituir uma crítica aos
projetos desenvolvidos por outros profissionais (mesmo porque, há diretrizes do PMCMV que antecedem e interferem sobremaneira
nos projetos), mas tão somente, ilustrar como um dos exemplares da produção governamental de moradias se comporta em relação ao
desempenho energético no atual panorama brasileiro.
4
Normalmente, em uma unidade habitacional, são considerados ambientes de permanência prolongada (APP), os dormitórios e as
salas. Estas, quando têm a cozinha integrada, a incorporam formando um único APP para efeito de cálculo (BRASIL, 2012).
5
Dados utilizados a partir do Anexo Geral V (BRASIL, 2013) do RTQ-R (BRASIL, 2012).
6
GHR: Graus-hora de resfriamento, unidade na qual são produzidas as respostas na equação de EqNunEnvResf, significando o
somatório da diferença entre a temperatura operativa horária e a temperatura de base, quando a primeira está acima da temperatura de
base, no caso de esfriamento, adotando a temperatura de base como 26° C (BRASIL, 2012).
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Conjunto indicou um desempenho muito aquém do que deveria ser esperado. A seguir, serão descritas as
principais razões para este baixo desempenho.
Tabela 1 – Níveis de classificação
segundo o RTQ-R (BRASIL, 2012)
Classificação

Resultado em GHR

A

GHR =< 5209

B

5209<GHR=<8365

C

8365<GHR=<11520

D

11520<GHR=<14676

E

GHR>14676

E
14%

C
22%

D
64%

Figura 5 – Resultados da
classificação das envoltórias de
todas UH no Conjunto

4.1. Insuficiência de ventilação natural
A mais evidente leitura que pode ser feita dos resultados apresentados na Figura 5 é o fato de que não há
nenhuma UH cuja classificação da envoltória tenha atingido níveis A ou B. Há mais de uma razão para esse
fato, mas a comum a todas as unidades é o não atendimento ao pré-requisito da ventilação natural por APP (a
área de ventilação deve corresponder a 10% da área do piso – BRASIL, 2012). Contando sempre com três
APPs, todas as unidades deixaram de atender este pré-requisito nos três ou em dois ambientes, o que
provocou, como consequência, um nível máximo possível de classificação da unidade em C, após a
ponderação por área útil do APP. O não atendimento ocorre pelo modelo de esquadria adotado (Figura 6),
uma janela de correr de duas folhas, que deslizam uma sobre a outra, além de uma pequena bandeira na parte
superior. Nessa configuração, a área destinada à efetiva passagem de ar, mesmo com a esquadria totalmente
aberta, não chega a 50% da área do vão na parede destinado à colocação da esquadria.
Antes da verificação do pré-requisito, em alguns casos isolados, verificou-se que alguns dormitórios
de algumas unidades em blocos de cores mais claras obtiveram nível B, mediante contato com solo e/ou uma
orientação mais favorável. Porém, ao se fazer a média ponderada da unidade, as classificações gerais não
mantiveram o nível B, sendo a média final mais baixa que este (além, claro, do momento da verificação do
pré-requisito de ventilação natural, caso em que a classificação cairia, forçosamente, para C).
Uma maneira de reverter esse quadro seria a substituição da esquadria por outro modelo que, quando
fosse totalmente aberta, proporcionasse uma área maior de ventilação efetiva (pelo menos 10% da área do piso
do ambiente). Com isso, de fato, o pré-requisito estaria atendido, mas além desse ponto de verificação, o
próprio aumento na área de ventilação do APP também contribuiria para uma
melhoria no seu nível de classificação, como pode ser visto nas células
contornadas em azul na Tabela 2, sendo estas as únicas diferenças entre as duas
colunas de APP. Elas representam o Fvent (fator de ventilação), ou o quanto a
esquadria abre, relativamente ao vão na parede (0,90 significa que há ventilação
efetiva em 90% do vão; 0,45 significa que há ventilação efetiva em 45% do vão).
Notar na última linha a classificação dos APPs das citadas colunas, sendo C no
APP com 90% e D no APP com 45%. Como colocado por Brasileiro, Morgado e
Torres (2014), no Rio de Janeiro, a troca de uma esquadria que proporcione cerca
de 45% do seu vão em área de ventilação efetiva (como o modelo utilizado no
Conjunto) por outra que proporcione cerca de 90% (como as janelas “de abrir”
ou as de correr que possuam trilhos mais extensos do que o vão) podem
proporcionar um ganho, na classificação do ambiente (EqNumEnvAmbResfr –
BRASIL, 2012), de até 27% do intervalo de classificação entre um nível e outro.
Figura 6 – Janela de um dos
dormitórios no Conjunto.
Dependendo do resultado numérico obtido, isso pode significar a passagem para
Fonte: Autores
um outro nível (Figura 7), o que apenas confirma, em termos classificatórios,
como a ação do vento e da temperatura, aliados aos mecanismos de aberturas das esquadrias, podem influenciar
no desempenho térmico (e consequentemente, energético) das edificações (RODRIGUES, 2008).
Outra maneira de atender ao pré-requisito da ventilação natural por APP seria o aumento da área do vão
destinado à esquadria. Esta opção, embora possa parecer mais simples a princípio (por manter o mesmo modelo
de esquadria e apenas alterar o seu tamanho) pode se revelar, na verdade, mais problemática. O aumento do vão
da esquadria utilizada faria com que fosse aumentada também a área da envoltória constituída por materiais
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abrir

COM venezianas

SEM venezianas
correr
abrir

transparentes, o que traria um aumento direto na carga térmica recebida pela edificação, especialmente porque,
uma eventual utilização de vidros especiais, que reduziriam, em parte, a incidência de calor, se apresenta fora
dos padrões orçamentários do PMCMV. Além disso, como o tamanho dos APPs é relativamente pequeno, com
dormitórios de área útil em torno de 7,5m² e uma extensão da parede na fachada com cerca de 3,20m, a
esquadria, que atualmente possui 1,40m de largura, “libera” 1,80m de parede para que nela sejam encostados
móveis e outros objetos. Com o aumento do vão e a consequente redução da área cega de parede, a ocupação
do APP pode se tornar mais problemática.
Extrapolando o item ventilação, mas ainda no que diz respeito às esquadrias, a ausência de
sombreamento nas aberturas é outro fator de extrema influência na classificação. Pode-se dizer que, caso o
pré-requisito da ventilação natural tivesse sido atendido, haveria várias unidades que chegariam ao nível B
de classificação caso suas esquadrias possuíssem venezianas incorporadas, leitura que também pode ser feita
a partir da Figura 7. Do mesmo modo, se o problema do fraco desempenho energético fosse devido somente
ao não atendimento do pré-requisito, sendo por isto limitado à classificação C, a existência das venezianas
impulsionaria as demais unidades, que obtiveram D e E, para a classificação C também, como pode ser visto
nas células contornadas em lilás na Tabela 2.

Figura 7 - Diferenças de classificação pelo uso de diferentes esquadrias, em cada
orientação (N/S/L/O). Notar que nos modelos sem venezianas (caso do Conjunto), a
substituição da janela de correr pela janela de abrir faz com que um APP voltado para a
orientação Oeste deixe de ser classificado como D e entre na faixa de classificação C.
Fonte: Brasileiro, Morgado e Torres (2014)

4.2. Posição da UH no pavimento – área de envoltória – tamanho do APP
Também contribuiu para o fraco desempenho energético da envoltória do Conjunto a relação entre a posição da
UH no pavimento e a sua maior ou menor área de envoltória, conjugado ao tamanho do APP. Por se
apresentarem linearmente (Figura 4) em cada bloco, pelo menos duas UH em cada pavimento possuem três de
suas quatro faces voltadas para o ambiente externo, isso quando o bloco adota menos unidades, com a
circulação vertical (aberta) em uma das suas extremidades. Quando o bloco possui mais unidades, a circulação
vertical (também aberta), colocada no centro do pavimento, faz com que haja quatro UH mais expostas. Em
contrapartida, todas as unidades intermediárias do pavimento possuem suas faces laterais sendo compartilhadas
por outras unidades, e duas faces (que se tornam fachadas) voltadas para a frente e para os fundos do bloco.
Essa configuração faz com que nas unidades intermediárias haja ventilação cruzada – outro pré-requisito que
deve ser atendido, mas não haja exposição excessiva da UH ao ambiente externo. As unidades das
extremidades, por sua vez, por mais que pudessem aproveitar melhor o benefício da ventilação cruzada, pelas
múltiplas possibilidades de fachadas disponíveis para colocação de aberturas, não o fazem assim devido à
padronização projetual, e por outro lado, estão sempre mais expostas às trocas térmicas através da envoltória, o
que contribui para o rebaixamento de sua classificação, o que, de fato, se confirmou na avaliação do
desempenho energético do Conjunto. Na Tabela 2 pode ser visto o mesmo APP com uma ou duas paredes
externas e suas respectivas classificações. Matos (2012), em pesquisa desenvolvida na cidade de Maceió
(também ZB8), igualmente verificou a relação entre maior área de envoltória e pior desempenho, e Brasileiro,
Morgado e Almeida (2016) constataram a existência do mesmo problema em outros empreendimentos do
PMCMV no Rio de Janeiro.
Não somente a maior área de envoltória, mas a sua relação com o volume do APP também influencia
no desempenho energético. Segundo Brown e Dekay (2004), para um mesmo volume, envoltórias maiores
podem significar uma vantagem se a estratégia bioclimática for o aquecimento e a fachada for orientada a
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Norte. Porém, se a estratégia objetivar o resfriamento, como no Rio de Janeiro, e a fachada for orientada a
Leste ou Oeste7, a maior área de envoltória pode representar uma desvantagem a ser enfrentada. Esse fato
pôde ser verificado no Conjunto, onde dormitórios de mesmo pé-direito e área de fachada, mas com
profundidades diferentes, apresentaram resultados numéricos (GHR) diferentes nas suas avaliações, sendo
piores os de menor profundidade, ou seja, menor volume de APP por área de envoltória. Santana, Guimarães
e Carlo (2015), em um estudo de parametrização no desempenho energético de edificações na ZB3, também
chegaram a resultados que indicam que, na situação de verão, a eficiência da envoltória piora com a
diminuição da área (volume) dos APPs.

4.3. Orientação
Pacheco et alli (2012) indicam que os fatores com maior repercussão na demanda final de energia de uma
edificação são a forma e a relação entre as superfícies exteriores e o volume do edifício e a orientação da
construção. De fato, esse é um dos elementos que mais influenciaram nos fracos resultados generalizados do
Conjunto (ver diferenças de orientação na Tabela 3, células contornadas em vermelho). Dos 31 blocos, 29 estão
orientados no sentido Norte-Sul, expondo as maiores áreas de fachadas às direções Leste-Oeste. Apenas 2
blocos foram posicionados na orientação
oposta8. Como os blocos têm uma forma
Tabela 2 – Dados extraídos da Planilha de Cálculos do RTQ-R, exibindo
linear, alguns chegando a ter dez unidades
cálculos do GHR para o mesmo APP Quarto 2, ressaltando as variáveis:
uma ou duas paredes externas (contorno vermelho); Fvent 0,90 ou 0,45
por pavimento, umas ao lado das outras, a
(contorno azul) e Somb 0 ou 1 (contorno lilás). As duas primeiras colunas
carga térmica recebida pelas unidades,
de APP tiveram modificadas somente as células em contorno, com o
todas com fachadas Leste/Oeste, é bem
propósito de comparação com os resultados reais das outras duas colunas
significativa e interfere de forma decisiva
de APP. Nota: as linhas das variáveis ISOL, CA e CR foram omitidas por
na classificação. Kannan, citado por
serem desnecessárias na presente análise. Fonte: Autores a partir de
planilha eletrônica disponibilizada em www.pbeedifica.com.br.
Mirrahimi et alli (2016), afirma que,
independentemente da forma da construção,
Zona
ZB
ZB8
ZB8
ZB8
ZB8
Bioclimática
edifícios orientados com seu maior eixo na
Identificação
Qto 2
Qto 2
Qto 2
Qto 2
direção Leste-Oeste consomem 10% menos
Ambiente
Área útil do APP
7.15
7.15
7.15
7.15
energia do que os edifícios cujo maior eixo
Cobertura
0
0
0
0
Situação do piso
é orientado na direção Norte-Sul, caso de
Contato com solo
0
0
0
0
e cobertura
quase todos os blocos do Conjunto. A
Sobre Pilotis
0
0
0
0
orientação adequada das edificações não é
Ucob
0.00
0.00
0.00
0.00
Cobertura
CTcob
1.00
1.00
1.00
1.00
uma questão nova; ela antecede à própria
αcob
0.00
0.00
0.00
0.00
sistemática da classificação de eficiência
Upar
2.46
2.46
2.46
2.46
energética, podendo ser encontrada em
Paredes
CTpar
150.00 150.00 150.00 150.00
Externas
referências clássicas como Olgyay (1998) e
αpar
0.40
0.40
0.40
0.40
em autores que reafirmam, com o passar
CTbaixa
0
0
0
0
Característica
dos anos, sua importância, como Corbella e
construtiva
CTalta
0
0
0
0
Yannas (2009), Keeler e Burke (2010) e
NORTE
0.00
0.00
0.00
0.00
Áreas de
SUL
6.06
6.06
6.06
0.00
Paredes
Kwok e Grondzik (2013), entre muitos
Externas do
LESTE
0.00
0.00
0.00
0.00
outros.
Ambiente
OESTE
6.71
6.71
6.71
6.71
A escolha da orientação para as
NORTE
0.00
0.00
0.00
0.00
Áreas de
edificações em um conjunto habitacional
SUL
0.00
0.00
0.00
0.00
Aberturas
passa, além das recomendações técnicas já
LESTE
0.00
0.00
0.00
0.00
Externas
mencionadas, pela contabilização de quantas
OESTE
1.42
1.42
1.42
1.42
Fvent
0.90
0.45
0.45
0.45
unidades poderão ser erigidas naquelas
Características
das Aberturas
Somb
0.00
1.00
0.00
0.00
edificações. A orientação terá consequências
Área das
diretas na implantação e no afastamento
12.64
12,64
12.64
18.44
Paredes Internas
Características
entre os blocos, dentro dos limites das
Gerais
Pé Direito
2.58
2.58
2.58
2.58
dimensões
do
terreno
disponível.
C altura
0.361
0.361
0.361
0.361
Infelizmente,
no
âmbito
de
um
programa
Indicador de
C
B
D
C
habitacional como o PMCMV, nem sempre
Graus-hora para
GHR
11224
7351
12090 11471
Resfriamento
é a recomendação técnica que prevalece,
7

Orientação será o próximo item a ser analisado.
Novamente, cabe a menção de que aqui não há nenhuma crítica ao projeto em si; as diretrizes e as ambiciosas metas quantitativas
do PMCMV produzem situações nas quais, para atingir a densidade populacional estabelecida, vários aspectos qualitativos são
abandonados; a orientação (e no caso, seus devidos mecanismos de proteção e sombreamento) é um deles.
8
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sendo necessário lidar com diretrizes político-econômicas e até a disponibilidade de terrenos que possam ser
utilizados para este fim. No entanto, ainda que todas as complexas variáveis envolvidas em um programa
habitacional produzam uma solução projetual com uma orientação não recomendada do ponto de vista
arquitetônico, de conforto ambiental e de eficiência energética, há mecanismos que podem reduzir o impacto de
uma orientação inadequada. Especificamente no Rio de Janeiro, podem ser sombreadas fachadas e aberturas e
podem ser construídas envoltórias com menores índices de transmitância térmica e absortância, pensando apenas
em meios de contornar a questão da orientação. Porém, com exceção da absortância, os outros mecanismos
citados implicam em um custo maior, que normalmente é um dos entraves na execução de um programa
habitacional.

4.4. Outros elementos
Outros elementos merecem ser analisados. Há uma intricada conexão entre as diferenças de áreas de
envoltória voltadas para cada orientação em cada APP, o que além de provocar, por si só, diferenças nos
resultados, quando combinada a outros fatores, faz com que seja alcançado apenas o nível E de classificação,
o mais baixo possível. Entre esses fatores,
Tabela 3 - Dados extraídos da Planilha de Cálculos do RTQ-R, exibindo
podem ser mencionados como decisivos:

cálculos do GHR para o mesmo APP Quarto 1. As duas primeiras colunas
de APP evidenciam, em contorno vermelho, as diferentes orientações do
mesmo APP em diferentes blocos e consequentes diferenças nas
orientações de aberturas. As duas últimas colunas evidenciam, em
contorno azul, a diferença no valor da absortância em blocos com cores
diferentes nas fachadas. Nota: as linhas das variáveis ISOL, CA e CR
foram omitidas por serem desnecessárias na presente análise. Fonte:
Autores a partir de planilha eletrônica disponibilizada em
www.pbeedifica.com.br.
Zona
Bioclimática

Ambiente
Situação do
piso e
cobertura
Cobertura
Paredes
Externas
Característica
construtiva
Áreas de
Paredes
Externas do
Ambiente
Áreas de
Aberturas
Externas
Características
das Aberturas
Características
Gerais
Indicador de
Graus-hora
para
Resfriamento

ZB

ZB8

ZB8

ZB8

ZB8

Identificação
Área útil do
APP
Cobertura
Contato com solo
Sobre Pilotis
Ucob
CTcob
αcob
Upar
CTpar
αpar
CTbaixa
CTalta
NORTE
SUL
LESTE
OESTE
NORTE
SUL
LESTE
OESTE
Fvent
Somb
Área das
Paredes
Internas
Pé Direito
C altura

Qto 1
8.10

Qto 1
8.10

Qto 1
8.10

Qto 1
8.10

0
0
0
0.00
1.00
0.00
2.46
150.00
0.29
0
0
6.84
0.00
0.00
6.71
0.00
0.00
0.00
1.42
0.45
0.00

0
0
0
0.00
1.00
0.00
2.46
150.00
0.29
0
0
0.00
6.84
6.71
0.00
0.00
0.00
1.42
0.00
0.45
0.00

0
0
0
0.00
1.00
0.00
2.46
150.00
0.29
0
0
6.84
0.00
0.00
6.71
0.00
0.00
0.00
1.42
0.45
0.00

0
0
0
0.00
1.00
0.00
2.46
150.00
0.76
0
0
6.84
0.00
0.00
6.71
0.00
0.00
0.00
1.42
0.45
0.00

13.41

13.41

13.41

13.41

2.58
0.319

2.58
0.319

2.58
0.319

2.58
0.319

D

C

D

E

13376

9420

13376

16405

GHR

• Situação do andar: as unidades
situadas no pavimento térreo apresentam um
desempenho melhor do que as unidades
situadas no pavimento tipo e na cobertura,
pela possibilidade de resfriamento na troca
térmica com o solo;
• Cores utilizadas nas fachadas dos
blocos: todas as unidades que receberam
classificação E se encontram nos blocos de
cores mais escuras do que os demais,
portanto, com valores maiores de absortância
solar. Os blocos de cores mais claras
evitaram que as unidades das extremidades,
nos pavimentos tipo e cobertura ficassem
com a classificação E (ver Tabela 3, células
contornadas em azul);
• Apesar de já mencionado em outro
item (para mostrar a relação com as
esquadrias) um dos fatores mais decisivos
para o baixo desempenho geral é a ausência
de sombreamento nas aberturas. Mesmo
considerando que alguns APPs têm um
sombreamento parcial pela presença da
circulação horizontal de acesso aos blocos,
ela promove, como dito, sombreamento
apenas parcial, podendo ser considerado
somente em APPs que não sejam
dormitórios9. Nesse caso, seria o APP sala,
cujo sombreamento parcial proporcionado
pela circulação não é suficientemente capaz
de interferir no sentido de obter uma melhor
classificação.
Todas as razões aqui elencadas que
contribuíram para o baixo desempenho na
classificação de eficiência energética do

9

Dormitórios em ZB8 não admitem, para efeito da classificação da eficiência energética, o sombreamento parcial, proporcionado por
beirais e similares, devendo possuir a possibilidade de um sombreamento total de suas aberturas, promovido pelo uso de esquadrias
com venezianas (BRASIL, 2012).
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Conjunto nos mostram que há questões mais complexas de serem resolvidas, como a orientação, mas também
há aquelas de solução mais simples, como o uso de esquadrias adequadas. Todas elas contribuem para que as
edificações produzidas hoje consumam menos energia durante o seu uso e ocupação.

5. CONCLUSÕES
A classificação de um conjunto do PMCMV no Rio de Janeiro apenas tomou um exemplo, entre tantos
outros, de como a questão habitacional parece seguir em desalinho com a questão ambiental e de eficiência
energética. Dar condições satisfatórias de conforto ambiental ao ocupante de uma edificação é um caminho
para que ele não procure esse conforto utilizando meios ativos, consumidores de energia. E mesmo que a
NBR 15220 (ABNT, 2005) indique que na ZB8, onde está a cidade do Rio de Janeiro, o condicionamento
passivo será insuficiente durante as horas mais quentes, ainda assim, durante uma boa parte do ano, ele pode
ser alcançado, por meio de uma envoltória que seja mais responsiva às condições climáticas do local de
implantação. No hemisfério norte, por exemplo, onde o frio é mais problemático do que o calor, Berardi
(2015) menciona o quão importantes para a economia de energia podem ser as envoltórias das edificações,
indicando que envoltórias de alto desempenho podem obter uma redução global de 33% na demanda por
energia dos edifícios, sendo elas prioridades nas zonas frias dos Estados Unidos, União Europeia e Rússia.
No Brasil, as edificações são responsáveis por cerca de 50% do consumo de energia elétrica (BRASIL,
2015). Falando em linhas gerais sobre o consumo de energia pelo setor das edificações, Wang, Yan e Xiao
(2012) mencionam que uma grande parte desse consumo é desperdiçada devido a falhas que começam na
concepção do projeto, passam pela construção e seguem até o estágio da operação dos edifícios. No caso do
PMCMV, há diretrizes projetuais e construtivas estabelecidas pelo programa que visam o fornecimento do
maior número possível de habitações, no menor espaço de tempo, nos terrenos disponíveis para esse fim.
Sem retirar o mérito que o provimento de moradias possui, especialmente em um país com grande déficit
habitacional, levanta-se a questão de que não somente a quantidade deva ser atendida (embora ainda esteja
longe de ser alcançada), mas também, que a oferta seja feita por moradias com qualidade. Essa qualidade
deve ser buscada em todos os complexos aspectos sócio-culturais-econômicos que envolvem uma habitação
de interesse social, mas também, em seus aspectos técnicos, inclusive no sentido de prover conforto ao seu
habitante e consequentemente, fazer com que seja necessário um menor consumo de energia para aquela
edificação ser habitada confortavelmente.
Os dados já mencionados neste trabalho, de que o Estado do Rio de Janeiro apresenta, relativamente,
um consumo residencial maior de energia do que o país como um todo, trazem mais intensidade ao alerta de
que as edificações que são construídas hoje serão ocupadas por várias décadas, tempo durante o qual estarão
consumindo energia. Como será a disponibilidade do parque energético durante esse tempo? E mesmo que
haja franca disponibilidade, a que custo será fornecida?
Quando se fala em habitação de interesse social, o principal limitador que surge também é o seu custo, mas
e o custo de erguer uma edificação “barata” de ser construída, porém muito mais cara de ser mantida? Sustenta-se
que é necessária uma mudança de paradigma nos preceitos construtivos para o Brasil; pode ser pensado, por
exemplo, que no século XIX as residências não possuíam banheiros em seu interior. Em algum momento, os
banheiros passaram a fazer parte do interior das habitações e hoje em dia é impensável que a sua retirada seja uma
opção para baratear o custo de uma edificação. Da mesma forma, é necessário que em algum momento, não
distante dos dias atuais, passe a ser impensável continuar a produzir edificações que sejam grandes consumidoras
de energia, quando na verdade, elas estão muito mais desperdiçando do que consumindo, por todos os aspectos
técnicos ligados à envoltória, aqui levantados, entre diversos outros que existem.
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ABSTRACT
Solar direct gain is responsible for a substantial impact on the thermal and energy behavior in buildings.
Most existing building energy simulation tools neglect the effect of the evolution of the sun patch position on
the internal surfaces, which can have a great influence on the prediction of the indoor thermal comfort. In the
current software, the direct solar radiation that enters through the windows is totally projected on the room
floor or a distribution coefficient for internal surfaces is applied. However, techniques such as the ones based
on pixel counting, implemented for the calculation of the direct solar distribution within buildings in the
Domus program, have improved the accuracy and speed of calculations of incident solar radiation, especially
for buildings with complex geometries. In this context, this paper presents an application and a comparative
validation of the pixel counting technique implemented in Domus software for calculating the distribution of
sun patch on building interior surfaces. Two case studies are simulated and the sunlit fraction and position
results of the sun patch from Domus are compared with the ones produced by Shading SketchUp plug-in,
which also uses pixel counting for calculating the internal solar distribution. The results indicate the
important benefit of pixel counting: a fast technique that has no limitations regarding building geometry.
Indeed, it can handle hollowed and non-planar polygons and curved geometries without a significant increase
in the computational time or loss of numerical accuracy.
Keywords: building energy simulation, sun patch, pixel counting technique.

RESUMO
O ganho solar direto é responsável por um impacto substancial no comportamento térmico e energético em
edifícios. A maioria das ferramentas atuais de simulação energética de edifícios negligencia o efeito da
evolução da mancha solar nas superfícies internas, o que pode ter uma grande influência sobre a avaliação do
conforto térmico da edificação. De modo geral, a radiação solar direta que entra pelas janelas é projetada
totalmente no piso do ambiente ou um coeficiente de distribuição para superfícies internas é aplicado. No
entanto, técnicas como as baseadas na contagem de pixels podem melhorar a precisão e a velocidade dos
cálculos da radiação solar incidente, especialmente para edifícios com geometrias complexas. Neste
contexto, este trabalho apresenta uma aplicação e uma validação comparativa da técnica de contagem de
pixels implementada no software Domus para o cálculo da distribuição da mancha solar nas superfícies
internas do edifício. Dois estudos de caso são simulados e os resultados de área e posição da mancha solar do
programa Domus são comparados com os produzidos pelo plug-in Shading SketchUp, que também usa
contagem de pixels para calcular a distribuição solar interna. Os resultados indicam as principais vantagens
da contagem de pixels: uma técnica rápida que não tem limitações quanto à geometria do edifício. De fato,
ela pode lidar com polígonos vazados e não-planares bem como geometrias curvas sem um aumento
significativo no tempo computacional ou diminuição da precisão numérica.
Palavras-chave: simulação energética de edifícios, mancha solar, técnica da contagem de pixels.
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1. INTRODUCTION
Building design is currently going through a period of considerable changes. With the growing concern over
climate changes, the depletion of fossil fuel stocks, and the increasing attention of the relationship between
the indoor environment and the health of the occupants, the techniques of building design and construction
seek to ensure the reduction of energy consumption and the supply of comfortable indoor environments for
occupants. In order to support design decisions for energy efficient buildings, computer simulations have
been substantially used.
Building energy models have been employed since late 60s, being primarily used for sizing heating,
ventilating and air conditioning equipment. After the oil crisis in the 70s, greater attention has been devoted
to passive and innovative design strategies, which required the development of a new generation of building
energy simulation (BES) tools (JUDKOFF, 1988). In addition, the application of these tools is being
currently promoted around the world by green building certifications, such as LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) and BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment
Method), because the verification of the minimum levels of thermal comfort, daylight and energy
performance of buildings can be performed efficiently through computer simulation. Thus, the success of
energy-efficient design, labeling, rating and retrofit efforts depends largely on the accuracy of the analysis
performed for each task (POLLY et al., 2011). As a result, the development, evaluation and standardization
of models and programs must be continually reviewed and improved to model more complex and detailed
systems.
The direct solar radiation that falls on the internal surfaces is one of the factors responsible for the
thermal gain in a building. As consequence, a precise simulation of the conditions of direct solar incidence is
essential for a good prediction of whole-building energy and thermal performance. Technically speaking the
evaluation of the direct solar radiation, its evaluation requires the calculation of the sunlit area (Asun) that
depends on the Sun position and obstruction surface geometry (ENERGYPLUS, 2016).
Concerning the distribution of direct solar radiation transmitted through windows, a simpler model is
used in most BES tools, assuming that all beam solar strikes on the floor homogeneously (HENSEN;
LAMBERTS, 2011). Although an uniform distribution of the solar heat flux on the surfaces may be enough
to one dimensional calculation models (commonly used in most BES tools), some researches have shown
that the simplification or negligence of the sun patch distribution yields a large difference on the simulation
results, especially for heating requirements of glazed rooms (WALL, 1997; TITTELEIN, 2008). A precise
sun patch location can refine the calculation of superficial and air temperatures as well as mapping the mean
radiant temperatures for the predictions of comfort index (RODLER, 2014). Moreover, the improvement of
sunlit pattern calculation as a boundary condition is fundamental for the three-dimensional (3D) heat transfer
models (RODLER et al., 2013; RODLER et al., 2013; MENDES et al. 2016). Rodler et al. (2016) have
highlighted the contribution of a 3D thermal model with the sun patch location to evaluate highly insulated
and low energy consumption buildings, which are highly sensitive to internal gains.
Taking into account the aforementioned facts, and also because the computational resources have been
significantly increased in the last decades, it is time to improve the calculation of the shadowing and
insolation distribution on building surfaces. The most common strategy for calculating sunlit area is the
polygon clipping (PgC) which uses projection and successive clipping of polygons. Although the PgC based
methods are used by many simulation programs - such as ESP-r, BLAST, DOE-2, TRNSYS and EnergyPlus
- they have some limitations regarding the type and number of polygons. Additionally, the computational
time is strongly dependent on the desired accuracy. For improving this task, the pixel counting technique
represents a powerful method and has been implemented in Domus1, which is an user-friendly software for
whole-building hygrothermal and energy simulation, developed by the Thermal Systems Laboratory at
Pontifical Catholic University of Parana - PUCPR (MENDES et al., 2003)
Introduced by Yezioro and Shaviv (1994), the pixel counting technique (PxC) can calculate, for each
time step of simulation, the sunlit area on the building envelope. Basically the technique relies on rendering
the geometry of the building using an orthogonal projection from the vantage point of the Sun and the sunlit
fraction associated to each surface is determined by means of a pixel counting scheme. The authors
implemented the technique and made it available in plugin Shading for SketchUp2.

1

https://domus.pucpr.br/

2

https://www.sketchup.com/pt-BR
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Jones et al. (2012) explored some occlusion techniques available in OpenGL for the improvement of
the pixel counting approach of Yezioro and Shaviv (1994). OpenGL is a hardware accelerated graphic
library largely employed to produce interactive 3D computer graphics applications (SHREINER et al.,
2013). Particularly in the context of pixel counting, the cross-platform is used to render the scene and query
the number of updated pixels belonging to the surface. According to Jones et al. (2012), OpenGL requires
very little computational time to render large scenes, improving the computational efficiency of the
technique, especially when applied to complex geometries.
Although the technique is not exact due to the effect of pixellation, Jones et al. (2012) have already
shown that the technique can be effective to calculate the sunlit fraction on the facade of a building. They
have compared results of projected sunlit surface fraction (PSSF) obtained by PxC with analytical solutions
and the results showed that the incident beam radiation calculated using PxC was within 1% of the analytical
value. Besides, the technique had no difficulty to deal with concave or rounded surfaces, being also capable
to deal with complex double curvature or hollowed surfaces. Despite all those advantages, the PxC has not
yet been evaluated on a BES software.
Pixel counting technique has been recently implemented in Domus software (Figure 1) using OpenGL
and following the approach proposed by Jones et al. (2012). Currently, the pixel counting is used to calculate
the sunlit fraction and direct solar energy on exterior and interior surfaces that affect the whole-building
energy and thermal performance. Indeed, the results of sunlit area are used to predict different parameters,
such as the direct radiation on surfaces and solar heat gain within building's room. Additionally, the results of
direct solar energy can be coupled to the prediction of photovoltaic and solar collector systems performance.

Figure 1 – Graphical interface of Domus software

2. OBJECTIVE
The objective of this paper is to present an application and a comparative validation of a pixel counting
technique implemented in Domus software for calculating the distribution of sun patch on building interior
surfaces.

3. METHOD
Two case studies were investigated in order to explore the capabilities of the pixel counting technique
implemented in Domus software in calculating sun patch distribution on interior surfaces. The first case is a
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single zone, with interior dimensions of 3.00 x 2.90 x 2.80 m, and a window with clear glass of 1.40 x 1.40
m located on the western facade (Figure2a). The second case is also a single zone, with interior dimensions
of 3.00 x 2.90 x 2.80 m, but the window has dimensions of 2.70 x 1.40m with a hollowed shading elements
called cobogó. Those elements - inspired by moucharaby, traditional feature from Arabic architecture - were
created in 1929 by three people who worked in the building construction sector. They consist of wood grills
or lattices installed on the building balconies and windows. The Cobogó name derives from the three
creators' surnames: Amadeu Oliveira COimbra, Ernest August BOeckmann and Antonio de GÓis. Besides
the aesthetic function, its use may provide different sustainable architecture strategies, such as solar radiation
control, daylight, natural ventilation and exterior views.

(a)

(b)
Figure 2 - Case studies: (a) simple case; (b) complex case.

As the calculation of the sun patch depends exclusively on geometric information, such as building
geometry and orientation and Sun position, the materials of the walls, floor and roof do not change the
results of the area and position of sun patch on the interior surfaces.
The simulations were performed for the city of Curitiba (25.52S latitude and 49.17W longitude) and
the sunlit area was calculated on the interior surfaces (floor, South-oriented, North-oriented and Est-oriented
surfaces) for two specific days in order to have a representative study in the whole year: June 21st and
December 21st. Table 1 summarizes the set of simulations performed for both cases.
Table 1 – Summary of case study simulations
Case study
Simulated Surfaces
Location
Run Period

Two: Simple and complex models
Floor, South-oriented, North-oriented and East-oriented surfaces
Curitiba, Brazil (25.52S latitude and 49.17W longitude)
June 21st and December 21st

The simulations were also performed by using Shading II SketchUp plug-in to validate the sunlit area
results from Domus. Although Shading II SketchUp plug-in calculates the sunlit area on surfaces by using
pixel counting technique, their results are not integrated to a building energy simulation tool. Thus, two
results were required of the simulations using Domus and Shading II SketchUp plug-in: (1) sunlit fraction
and (2) sun patch position on the interior surfaces. The sunlit fraction was simulated for each 15-minute
interval of the afternoon period (since the window is western-oriented) of the days June 21st and December
21st on the floor, South-oriented, North-oriented and Est-oriented surfaces. The sun patch position provided
by Domus were compared with images produced by using shadow functionalities of SketchUp. Both images
from Domus and SketchUp were overlapped using an image processing software, called Adobe Photoshop
CS3. This comparison was performed for the following surfaces and instants:
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Table 2 – Summary of images used for comparison of sun patch position
Case
Simple case

Surfaces
South-oriented
Floor

Complex case

South-oriented
North-oriented
Floor

Instants
June 21st – 15h00
June 21st – 15h00
December 21st – 15h00
June 21st – 15h00
December 21st – 15h00
June 21st – 15h00
December 21st – 15h00

4. RESULTS
In this section, sunlit fraction results from Domus and Shading II SketchUp plug-in simulations are
compared for two case studies - simple and complex cases, and presented, respectively, in Figures 3 and 4.
In general, for the case 1 - simple, the results from Domus and Shading, in Figure 3, are similar. The
highest difference of the results occurs in the South-oriented surface at 16h15 on June 21st. The sunlit
fraction from Domus is 33.3% and, from Shading, is 39.3%. In fact, it is observed a certain inconstancy of
the results from Shading, in particular, at the moment when there is a peak of solar incidence on the surface,
such as at 16h15 on June 21st, the moment with the highest difference between Domus and Shading results.
On the other hand, Domus predicts continuous evolution of the sunlit calculated area, without abrupt
variations that reveals a more physically consistent algorithm.
For the case 2 – complex case, the highest difference of the results occursat the floor surface at 15h30
on June 21st. The sunlit fraction from Domus is 8.4% and, from Shading, is 17.1%. Despite this difference,
the sunlit fraction results present a coherence between them, however, it is still noticed that the results from
Shading maintain a certain inconstancy, with regions of abrupt elevations and depressions. Although Shading
and Domus use the same technique to calculate the sunlit surface area, other factors may lead to this
difference between the programs, such as the calculation of the Sun position (azimuth and altitude angles) or
the way the pixel counting technique was implemented.
It is important mentioning that the Case b demonstrates the capability of pixel counting technique for
simulating complex geometries, such as hollowed elements. Most of solar shading calculation algorithms
implemented in building energy simulation tools are limited to a few simple shading devices. In fact, they are
not able to deal with polygon with holes or curved geometries. On the other hand, the simulation tests
indicate the opportunity to simulate complex architectural models as the most important advantage of pixel
counting technique, which is free of geometrical limitations.
Relating the sun patch position, Figures 5 and 6 show that the results from Domus and shadow
functionalities of SketchUp have a good agreement. The white region represents the sun patch provided by
SketchUp and, the orange outline is from Domus. For both cases, the results of sun patches are almost totally
overlapping, which indicates the coherence of the results from pixel counting technique implemented in
Domus.
It is worth noting that the sun patch on surfaces varies widely throughout the year, which is
represented in this paper by two days with extreme values of direct solar incidences. This demonstrates that a
simplified model for the direct solar radiation in building enclosures - mainly when it is assumed that the
solar beam homogeneously strikes the floor area - may neglect important variations of solar gains.
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Figure 3b - Floor – December 21st
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Figure 3c - Est-oriented – June 21st
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Figure 3e - South-oriented – June 21st
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Figure 3 - Sunlit fraction results from Domus and Shading II SketchUp plug-in for the simple case study
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Figure 4 - Sunlit fraction results from Domus and Shading II SketchUp plug-in for the complex case study
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Figure 5a - South-oriented– June 21st – 15h00

Figure 5b - Floor – June 21st – 15h00

Figure 5c - Floor – December 21st – 15h00

Figure 5 – Sun patch positions from Domus and Shading II SketchUp plug-in for the simple case study

Figure 6a - Floor – June 21st – 15h00

Figure 6b - Floor – December 21st – 15h00

Figure 6c - South-oriented – June 21st – 15h00

Figure 6d - North-oriented – December 21st – 15h00

Figure 6 – Sun patch positions from Domus and Shading II SketchUp plug-in for the complex case study

5. CONCLUSION
The direct solar radiation that falls on the internal surfaces is one of the factors responsible for the thermal
gain in a building. A precise simulation of the conditions of direct solar incidence in terms of area and the
geometric position is essential for the determination of the boundary conditions for three-dimensional
thermal simulations. Generally, in the current BES software, the direct solar radiation that hits the windows
is totally projected on the room floor or a distribution coefficient for internal surfaces is applied. However,
techniques based on image processing, such as pixel counting, implemented for the calculation of the direct
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solar distribution within buildings in the Domus software, have improved the accuracy and speed of
calculations of incident solar radiation, especially for buildings with complex geometries. In this context, this
paper presented an application and a comparative validation of a pixel counting technique implemented
Domus software for calculating the distribution of sun patch on building interior surfaces. For that, two case
studies were investigated and the sunlit fraction and position results of the sun patch from Domus were
compared with ones from Shading SketchUp plug-in, which also uses the pixel counting technique for
calculating the internal solar distribution.
The software comparative work has shown that, for both case studies, Domus and Shading SketchUp
plug-in present similar values of sunlit fraction, although the results from Shading SketchUp plug-in were
relatively unstable. Regarding the sun patch location, the results are almost totally overlapping, which
indicates the coherence of the results from pixel counting technique implemented in Domus. It is worth
mentioning that the second model has a complex shading element on the facade - cobogó. In general, the
algorithms based on geometric analysis (shadow projections), such as polygon clipping, cannot handle
hollowed polygons and curved geometries. Thus, that case study indicates the possibility to simulate
complex architectural models as the most important advantage of pixel counting technique, which has no
geometrical limitations. Indeed, it can handle hollowed and non-planar polygons and curved geometries
without a significant increase in processing time.
Although Shading SketchUp plug-in uses pixel counting technique, their results are not integrated to a
building energy simulation software. Thus, Domus is the first simulation tool that has adopted the pixel
counting technique to calculate the sunlit external and internal areas. Besides not having limitations
regarding building geometry, the pixel counting technique has an advantage with respect to computational
cost. In general, it requires a lower run time when compared with algorithms based on shadow projections.
The only limitation is the requirement of a hardware accelerated graphic card, that cannot be considered as a
drawback since they are popular nowadays in personal computers.
Finally, we can also mention that pixel counting enables more accurate prediction of energy
consumption and thermal comfort, besides the capability to be precisely integrated to 3-D CFD tools. As
prospect for future work, research will be conducted to an experimental validation and inter-software
comparison for common cases in the literature, such as Bestest.
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RESUMO

Após a primeira crise do petróleo em 1973, a preocupação global com o alto consumo dos combustíveis
fósseis marca o início de uma série de regulamentos que visam a redução do consumo da energia em
edifícios. Recentemente, a produção de eletricidade em edifícios já é uma realidade. Neste contexto, este
trabalho apresenta diretrizes de projeto para habitação de interesse social tornar-se um edifício
autossuficiente do ponto de vista energético, mostrando o potencial e as limitações. O objetivo principal é
apresentar estratégias de projeto para que habitações de interesse social no contexto climático de Brasília
tenham consumo energético reduzido, e que produzam sua própria energia elétrica, contribuindo para a
disseminação de tipologias com balanço energético nulo - NZEB. Como objetivo específico pretende-se
mostrar a importância de viabilizar a redução no consumo de energia no setor residencial e assim estimular a
geração de energia local. Assim, utilizou-se o estudo de caso do Projeto Habita-Brasília, na região
administrativa de Samambaia, no Distrito Federal. Como método: estimou-se o consumo de energia através
da identificação dos hábitos da família e dos equipamentos que possuem, o potencial de geração de energia
renovável local através de geração fotovoltaica, e o desempenho térmico atual da casa foi avaliado de acordo
com a NBR 15575 (ABNT, 2013). Com esses dados, é possível planejar a redução de consumo de energia e
melhorar o seu desempenho. Por fim, o trabalho define estratégias de redução de consumo, mostrando que
em Brasília é possível implantar habitações NZEBs e encorajando estudos técnicos que viabilizem a
adequação dos projetos com diretrizes bioclimáticas para outros contextos climáticos do país.
Palavras-chave: casa com balanço energético nulo, habitação social, geração fotovoltaica.

ABSTRACT
After the first oil crisis in 1973, the global concern about the high fossil fuels consumption begins a series of
regulations that aim energy consumption reduction in buildings. Recently, the electricity production in
buildings is already a reality. Due to these realities, this paper points out design guidelines for social housing
of zero energy balance in Brasilia, and shows the potential and limitations of buildings that can produce more
energy than they consume, based on bioclimatic concepts for environmental comfort and energy efficiency in
Brasilia. The main objective of this work is to show the importance of reducing energy consumption in the
residential sector for the generation of local energy to be feasible. Therefore, a case study was done, using the
project for social housing in Samambaia, Brasilia, under the “Habita Brasilia” program. In the case study the
energy consumption was estimated by identifying the family habits of use and what equipment they owned,
the renewable energy potential through fotovoltaic generation was estimated, and the house’s current thermal
performance was evaluated according to the NBR 15575 (2013). With this data, it is possible to plan the
energy consumption reduction, improve the thermal performance of the project, and then set strategies for the
house to produce as much energy as it consumes. This study shows that it is possible to enable social housing
of zero energy balance in Brasilia, and may encourage further studies on the suitability of the design
guidelines for the other bioclimatic zones of the country.
Keywords: Zero energy house; Social housing; Photovoltaic generation.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil as edificações representam cerca de 50% da energia elétrica consumida (INMETRO, 2016). A
energia consumida é representada não só pela operação e manutenção das edificações, como também pelos
sistemas artificiais, que proporcionam conforto ambiental para seus usuários, como iluminação, climatização e
aquecimento de água. O potencial de economia deste setor é expressivo, e segundo Lamberts (1997), o
arquiteto pode racionalizar o uso da energia em um edifício, se reduzir o consumo em iluminação,
condicionamento do ar e aquecimento de água.
Em função da escassez dos recursos naturais, dos aumentos tarifários e das políticas reguladoras de
consumo energético, atualmente temos exemplos de edifícios conhecidos como “zero-energy building
(ZEB)”. O termo ZEB – Zero Energy Building, refere-se a um edifício com demanda energética altamente
reduzida por meio de sistemas eficientes que fazem com que o balanço de energia necessária para seu
funcionamento possa ser suprido por tecnologias renováveis (TORCELLINI, 2006). Para alcançar tal
resultado, são incorporados ao projeto dos edifícios conceitos de tecnologias passivas, ativas e proativas
(ROMÉRO e REIS, 2012). Tais projetos são complexos, envolvendo metodologia específica, maior nível de
detalhamento e planejamento, além de equipes multidisciplinares e especialistas. Em relação à produção de
energia elétrica por meio dos painéis fotovoltaicos, de acordo com Domingos (2014), a cidade de Brasília tem
características climáticas como temperatura, umidade relativa e a irradiância solar global, que a torna uma das
mais adequadas para a implantação de edifícios NZEBs (Net Zero Energy Building).
Para Voss e Musall (2013), a questão mais importante acerca das casas NZEB é a redução do
consumo. A maioria das casas NZEB atualmente localizam-se em países de clima temperado onde a maior
parte da energia consumida diz respeito aos sistemas de aquecimento, mas o ponto de destaque em cada
estudo é a meta da redução de consumo de energia, não apenas a produção. Estratégias de projeto como
ventilação natural, iluminação natural, sombreamento de aberturas no verão, e aproveitamento do calor do sol
no inverno estão presentes em quase todos os casos. Os equipamentos de suprimento energético são em sua
maior parte coletores solares térmicos para aquecimento da água, sistemas fotovoltaicos e aquecimento
geotérmico.
No que diz respeito à influência do projeto no consumo de uma casa, de todos os usos finais
residenciais podemos relacionar diretamente apenas dois: iluminação e condicionamento de ar. O aquecimento
da água pode ser reduzido também, por meio de sistemas de aquecimento solar por exemplo. A iluminação
natural é de difícil consideração, pois mesmo que a luz do dia possa ser aproveitada, o sistema de iluminação
artificial é bastante utilizado à noite, e seu consumo dificilmente chegaria a zero. Portanto, a influência do
desempenho térmico do projeto de uma casa em seu consumo tem relação direta com os sistemas de
condicionamento de ar.
O consumo energético residencial em Brasília representou 37% do consumo total da cidade nos
últimos 3 anos, de 2013 a 2015 (CEB, 2016), e pode ser visto na Erro! Fonte de referência não
encontrada.. Uma redução no consumo em todos os setores pode ser notada. Devido à crise hídrica no Brasil
nos últimos anos, o aumento das tarifas de energia elétrica foi de aproximadamente 25% em 2015. Como
reflexo deste aumento nas taxas, a redução do consumo de energia elétrica se deu em praticamente todos os
setores. O consumo médio mensal em Brasília no setor residencial é de 79kWh por pessoa (CEB, 2016).
Neste contexto, é preciso atualizar a legislação e incentivar a existência de edifícios NZEB no Brasil.
No que diz respeito à habitação, os últimos relatórios do Distrito Federal mostram que há um déficit
habitacional estimado em 120 mil famílias, sendo previstos aproximadamente 20 mil casas (e 70 mil novos
habitantes) a cada ano na cidade. Infelizmente, nem sempre as pessoas conseguem contratar arquitetos, o que
resulta em um enorme número de casas sem preocupação em relação aos custos de manutenção e consumo
energético ao longo de sua vida útil.
Garantir o direito à moradia é um dos maiores desafios na gestão de uma cidade. É nessa perspectiva que
o Governo de Brasília recentemente apresentou o novo programa habitacional do Distrito Federal, o Habita
Brasília (CODHAB, 2016). Parte deste programa consiste no Projeto na Medida, baseado na Lei de
Assistência Técnica (Lei 11.888) que garante todo cidadão possa receber um projeto de arquitetura e
engenharia de qualidade, que garantam uma residência segura e confortável. A prática de assistir tecnicamente
à população com menor renda já é consagrada no direito, com a defensoria pública; na assistência social, na
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saúde, na educação e na segurança pública e agora, com a aprovação desse projeto, a moradia faz parte do
grupo de possibilidades para acesso do povo mais pobre (ARRUDA, 2016).

2. OBJETIVO
O objetivo central deste trabalho é apresentar estratégias de projeto e de eficiência energética para que
habitações de interesse social no contexto climático de Brasília tenham consumo energético reduzido, e,
consequentemente, viabilizem a produção de energia.

3. MÉTODO
Será utilizado como estudo de caso um dos projetos do programa Habita Brasília – Na Medida para habitação
de interesse social. O estudo de caso foi realizado para Brasília, podendo ser testado posteriormente em
diferentes localidades para verificar quais adaptações seriam necessárias para que o balanço energético seja
nulo em cada Zona Bioclimática, direcionando a pesquisa para um desenvolvimento futuro.
As estratégias de projeto para uma casa de balanço energético nulo em Brasília são abordadas neste
trabalho na forma de revisão teórica sobre o clima local e seus condicionantes para projetos NZEB; revisão
teórica sobre as estratégias mais indicadas para produção de energia em Brasília, de acordo com seu clima.
Como balanço energético nulo entende-se que a geração de energia elétrica local é maior ou igual a energia
elétrica consumida pela casa no período de um ano.
Portanto, um estudo de caso foi feito utilizando o projeto de uma residência de interesse social na
Região Administrativa de Samambaia, localizada a sudeste da região de Brasília. O estudo de caso destaca o
consumo final de energia elétrica previsto na residência em questão, aliado aos seus índices de conforto
térmico. Tendo este resultado, é possível planejar como reduzir o consumo energético e melhorar o conforto
térmico de seus habitantes. Outro importante ponto deste trabalho será traçar a relação entre o custo e o
potencial de geração de energia elétrica de uma habitação de interesse social de balanço energético nulo
através do cálculo de payback simples. Como resultado, o artigo apresenta possíveis estratégias projetuais e de
eficiência energética para que a casa produza tanta energia quanto consuma.

3.1.

O clima de Brasília – Distrito Federal -DF

O Distrito Federal está localizado a uma latitude de aproximadamente 16º sul (entre os paralelos 15º30’ e
16º03’), a 1000 metros acima do nível do mar, tem uma temperatura média de aproximadamente 21,1ºC, e
está nos limites da região tropical (FERREIRA, 1965). O clima de Brasília pode ser classificado como tropical
de altitude e se distingue por duas estações bem definidas. O período quente e úmido – verão chuvoso, de
outubro a abril, tem temperaturas médias de 22ºC; e o período frio e seco – inverno seco, que vai de maio a
setembro, com temperaturas mais baixas entre maio e agosto, com médias de 19ºC (Figura 1).
A sensação de desconforto é comum devido às altas temperaturas durante o dia e baixas temperaturas
à noite. Devido à sua localização, no centro do país, e à sua altitude, estas amplitudes diárias de temperatura
são consideráveis tanto no período chuvoso (média de 10ºC) quanto no período seco (média de 14ºC).
Em relação à duração da luz solar, os valores variam entre 2600 horas anuais, sendo a média no verão
de 160 horas mensais e no inverno de 290 horas mensais. A umidade relativa do ar média anual é de 67%. De
abril a Setembro estes valores sofrem um decréscimo considerável, chegando a níveis abaixo de 25%. O mês
mais seco é agosto, com 56% de umidade relativa do ar média. O valor mínimo absoluto já registrado foi de
8% no mês de setembro (Figura 2).
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Figura 1 – Gráficos das temperaturas

Figura 2 – Gráfico das umidades relativas

Os ventos moderados e constantes vêm de Leste (média de frequência anual), mas ventos leste e sudeste são
mais comuns no inverno, e ventos noroeste mais comuns no verão. A carta climática de Fanger mostra que
Brasília está na maior parte do tempo dentro da zona de conforto térmico.

3.2.

Estudo de caso - consumo energético de habitação de interesse social em Brasília

3.2.1. Descrição do projeto da residência
A residência escolhida como Estudo de Caso para este trabalho é um dos projetos de habitação de interesse
social entregues pela Codhab a uma família de Samambaia pelo projeto na medida. O autor do projeto é o
arquiteto Paulo Cavalcante.
Figura 3: Perspectiva tridimensional ilustrativa e planta baixa da residência.

Fonte: Cavalcante, 2016.

Trata-se de uma casa térrea, com área construída de aproximadamente 68m². A casa é geminada com a casa
vizinha do lado direito do terreno, este com dimensões de 7,5x15m, totalizando 112,5m² de área. Nas demais
divisas do lote, o afastamento mínimo obrigatório é de 1,5m. a casa abriga sala e cozinha integradas, área de
serviço na área externa, três quartos e dois banheiros, sendo um dos quartos uma suíte. O acesso principal da
casa se dá por uma varanda de 1,5x3m, e nas outras duas fachadas a projeção do beiral é de 50cm. Há um
recorte na geometria da casa que gera áreas sombreadas maiores que os beirais. Na área externa há uma
calçada, espaço para jardim e uma churrasqueira junto à área de serviço.
Tabela 1: Características da construção
Pé-direito
Paredes internas
Cobertura

2,40m
Tijolo de 8 furos, argamassa e pintura. Espessura de 14cm
Telha cerâmica (de barro), com inclinação de 30% e estrutura em madeira
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Laje em concreto internamente apenas nos banheiros, e forro de madeira nos demais ambientes
Concreto armado
Sala, quarto, cozinha) são janelas em vidro temperado com 2 folhas de correr cada, dimensões:
120x100cm. Nos outros 2 quartos são portas de correr de vidro temperado dimensões 120x210cm. Os
banheiros têm esquadrias de 90x60cm, abertura maxim-ar.

Forro
Estrutura
Aberturas

3.2.2.

Avaliação do desempenho térmico da residência

Para avaliar o desempenho térmico atual da casa projetada, foi utilizada como base a Norma NBR 15575 –
Desempenho de Edificações Habitacionais (ABNT, 2013), que em seu capítulo 11 trata especificamente do
Desempenho Térmico. É importante esclarecer que a norma não trata de condicionamento artificial, seja ele
refrigeração ou calefação, portanto todos os critérios estabelecidos são baseados em condições naturais de
insolação, ventilação, dentre outras.
A avaliação do desempenho térmico do estudo de caso será feita pelo procedimento simplificado da
norma, que é uma verificação de atendimento aos requisitos e critérios para o envelopamento (paredes
externas) da edificação, baseado em valores de transmitância térmica (U), e capacidade térmica (CT) das
paredes de fachadas externas e das coberturas.

3.2.3.

Avaliação das Paredes Externas

As paredes da residência são compostas pelos materiais abaixo. A pintura externa é de cor branca, com valor
de α equivalente a 0,2.
Tabela 2: Transmitância e capacidade térmica para o tipo de parede do estudo de caso
Parede

Descrição

U

CT

(W/m².K) (kJ/m².K)
Parede de tijolos 8 furos quadrados,
assentados na menor dimensão. Dimensão
tijolo: 9,0x19,0x19,0cm; espessura
argamassa de assentamento: 1,0cm;

2,49

158

espessura argamassa de emboço: 2,5cm;
espessura total da parede: 14cm.
Fonte: Tabela D.3, página 20, Anexo D da norma NBR 15220 – Parte 3, ABNT, 2003.

Com estes dados em mãos, é possível passar para a avaliação normativa, verificando o cumprimento dos prérequisitos para a Zona Bioclimática 4 (Brasília). A transmitância térmica (U), para as superfícies externas
com valor de transmitância menores que 0,6 deve ser menor ou igual a 3,7W/m².K. A capacidade térmica para
a cidade de Brasília deve ser maior ou igual a 130 KJ/m².K.

3.2.4.

Avaliação da Cobertura

A cobertura da residência é de telhas de barro, com inclinação de 30°. O forro é de madeira, a uma altura de
2,40m do piso. Há laje em concreto apenas sobre os banheiros, para fins estruturais de apoio da caixa d’água,
mas que não será considerada para esta avaliação por não se tratar de ambientes de longa permanência. A cor
da telha de barro possui valor α variando entre 0,75 e 0,80.
De acordo com a NBR 15220 – parte 3 (ABNT, 2003), para esta composição de cobertura o valor de
transmitância (U) é de 2,00 W/m².K e a Capacidade Térmica (CT) é de 32 KJ/m².K.
Levando em conta que de acordo com os parâmetros estabelecidos pela norma, para um valor de α
maior que 0,6, como é o caso, a transmitância térmica (U) deveria ser menor ou igual a 1,5 – e no caso da
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cobertura especificada o valor da transmitância térmica é de 2, não é possível encaixar os valores na tabela dos
níveis de desempenho.

3.2.5.

Estimativa de consumo de energia elétrica da residência

A residência em questão foi projetada para uma família de 6 pessoas: um casal (40 e 50 anos), três filhos (19,
16 e 5 anos) e um neto (3 anos). Para estimar o consumo de energia elétrica mensal e poder realizar uma
projeção anual afim de calcular quanta energia deverá ser gerada, foi necessário compreender alguns hábitos
da família em relação ao seu tempo de permanência em casa, e as atividades realizadas. Para os equipamentos,
foi feito um levantamento com a família, e as potências foram estimadas de acordo com o indicado pela
ANEEL (2016).
O consumo mensal de energia elétrica foi estimado somando-se o consumo individual de cada
aparelho elétrico e eletrodoméstico que a família utiliza. O consumo individual de cada aparelho, por sua vez,
foi obtido através da equação: C=P x t, onde: C é o consumo mensal do aparelho (kWh); P é a potência do
aparelho (kW); t é o tempo de utilização mensal do aparelho (h). O consumo de energia elétrica dos aparelhos
em standby não foi considerado para este cálculo. No caso desta residência, com 6 moradores, a média de
consumo seria de 402kWh.
Tabela 3 – Estimativa de consumo energético atual da residência
Equipamento
Chuveiro elétrico
Geladeira + Freezer
Televisor 32”
Lavadora de roupas
Lâmpadas

Pot. (kW)

Tempo
(h/dia)
3,5
2
0,2
24
0,16
14
0,8
1,5
0,15
10
Total
Fonte: ANEEL, 2016.

Consumo
mensal (kWh)
210
150
67,2
24
45
496,2

4. ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO E GERAÇÃO DE ENERGIA
4.1.

Estratégias passivas – a casa e seus materiais

A importância do atendimento dos requisitos de desempenho térmico da NBR 15575 (ABNT, 2013) se dá
pelo fato de que se a casa for bem projetada e construída para sua determinada Zona Bioclimática,
provavelmente terá o seu desempenho térmico favorável, reduzindo, consequentemente, o consumo de energia
com uso de estratégias consumidoras de energia. Assim, a principal estratégia de redução de consumo pode
ser identificada ainda na fase de projeto da casa.
A cobertura proposta em projeto não atende aos valores exigidos. Assim, para que a residência atenda
os índices propostos pela NBR 15575 (ABNT, 2013) na parte de Desempenho Térmico, para a região de
Brasília, a casa deveria seguir algumas estratégias. De acordo com a NBR 15220 parte 3 (ABNT, 2003),
existem três estratégias para alteração do tipo de telhado para que a norma seja atendida em seus níveis
mínimo, intermediário e superior.
a) Pintar as telhas de barro de branco, levando o valor de α para 0,2, e manter o valor de U=2,00.
b) Adicionar uma camada de 2,5cm de lã de rocha sobre o forro de madeira de toda a casa,
mantendo as telhas de barro, levando o valor de U para 0,95, mas com α variando entre 0,75 e
0,80.
c) Pintar as telhas de barro de branco, levando o valor de α para 0,2 e adicionar uma camada de
2,5cm de lã de rocha sobre o forro de madeira de toda a casa, levando o valor de U para 0,95.
Na Tabela abaixo, estão marcados na cor laranja a opção A, amarela a opção B, e em verde a opção C.
Tabela 4: Critérios e níveis de desempenho de coberturas quanto à transmitância térmica

Transmitância térmica - U (W/m².K)
Zonas 1 e 2

Zonas 3 a 6

Zonas 7 e 8
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Nível de desempenho

6

U ≤ 2,3
U ≤ 1,5
U ≤ 1,0

α ≤ 0,6

α > 0,6

α ≤ 0,4

α > 0,4

U ≤ 2,3

U ≤ 1,5

U ≤ 2,3 FV

U ≤ 1,5 FV

M

α ≤ 0,6

α > 0,6

α ≤ 0,4

α > 0,4

U ≤ 1,5

U ≤ 1,0

U ≤ 1,5 FV

U ≤ 1,0 FV

α > 0,6

α ≤ 0,4

α > 0,4

α ≤ 0,6
U ≤ 1,0

I
S

U ≤ 0,5
U ≤ 1,0 FV
U ≤ 0,5 FV
Adaptado de ABNT (2013) - Tabela I.4, página 55 da NBR 15575 – Parte 5

Por meio destas estratégias passivas a casa passa a atender a NBR 15575 (ABNT, 2013), e consequentemente,
ter um desempenho térmico melhor, gerando um maior conforto térmico aos seus moradores.
Neste estudo de caso, o ponto interessante é que, o fato de que para se chegar ao nível Superior
(estratégia C), as estratégias A e B isoladas devem ser adotadas, permite que elas sejam implementadas em
momentos diferentes, não representando custos adicionais muito altos como um investimento inicial, mas um
investimento que pode ser feito ao longo da vida útil da casa, melhorando seu desempenho.

4.2.

Estratégias ativas: os hábitos de consumo e equipamentos economizadores

Para que haja redução do consumo energético na residência, uma das estratégias é a conscientização e
educação dos moradores em relação aos seus hábitos de consumo. As estratégias propostas levam em conta
algumas alterações de hábitos que refletem diretamente no consumo energético, mas sem que haja ainda
nenhum investimento na compra ou substituição de equipamentos com maior eficiência energética.
As estratégias têm relação com todos os equipamentos, à exceção da geladeira e do televisor, este
último, por razões de hábito familiar. Para o chuveiro elétrico, a sugestão é que o tempo de banho seja
diminuído à metade, gerando economia não só de energia elétrica, mas de água. Sugere-se que cada um tome
dois banhos de 5 minutos por dia, ou mesmo 1 banho de dez minutos (fonte para a rotina estabelecida), não
ultrapassando uma hora diária de utilização do chuveiro. Para a lavadora de roupas, a sugestão é que as roupas
sujas sejam acumuladas e separadas limitando o uso a apenas 3 vezes na semana. E para as lâmpadas, a
indicação é que sejam acesas quando necessário para alguma tarefa específica, mas com o cuidado de deixar
as lâmpadas apagadas sempre que não houver uso, levando para 5 horas de acendimento diário, das 17h às
22h, aproximadamente (ANEEL, 2016).
Levando em conta a média da residência para a Região Administrativa de Samambaia, de 420kWh, o
consumo da casa encontra-se 10,6% abaixo da média da região. Em relação à estimativa de consumo inicial, o
percentual de redução de consumo através dos hábitos representa 27,6% de economia.
Com a intenção de reduzir ainda mais o consumo energético da residência, foi sugerida a substituição
de alguns equipamentos, como a geladeira e as lâmpadas, e a instalação de um sistema econômico de
aquecimento solar da água, eliminando o uso dos chuveiros elétricos. O dimensionamento do sistema já leva
em conta a redução de capacidade do sistema feita de acordo com as estratégias de redução de tempo de banho
por dia. Apesar do sistema de aquecimento solar da água ser um equipamento gerador de energia (calor), ele
foi considerado neste trabalho como equipamento que contribui para a redução do consumo elétrico.
Para a geladeira nova, com selo A do Procel, foi considerado um consumo mensal de 58,1kWh, de
acordo com o indicado pela ANEEL. As lâmpadas eletrônicas seriam substituídas por lâmpadas de LED de
intensidade luminosa semelhante. E o sistema de aquecimento solar da água levou o consumo estimado dos
chuveiros elétricos a zero, embora em alguns dias muito nublados ele possa vir a ser religado.
Tabela 5: Comparativo entre a estimativa de consumo atual e a economia gerada pelas mudanças de hábitos de consumo

Cenário 1 - Economia através de
mudanças de hábitos de consumo
Equipamentos
Chuveiro elétrico

Pot. (kW)
3,5

Tempo
(h/dia)

Cenário 2 - Estimativa de consumo
energético atual da residência

Consumo
mensal (kWh)

Pot. (kW)

105

3,5

1
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Tempo
(h/dia)
1

Consumo
mensal (kWh)
0

7

Geladeira + Freezer*

0,2

24

150

0,08

24

58,1*

Televisor 32”

0,16

14

67,2

0,16

14

67,2

Lavadora de roupas

0,8

1,5

14,4

0,8

1,5

14,4

Lâmpadas

0,15

5

22,5

0,09

5

13,5

Total

* Selo A PROCEL

359,1

Total

153,2

Levando em conta a média da residência para a Região Administrativa de Samambaia, de 420kWh, o
consumo da casa encontra-se agora 62% abaixo da média da região. Em relação à estimativa de consumo
inicial, o percentual de redução de consumo através dos hábitos representa 69% de economia.

4.3.

Estratégias proativas - geração de energia elétrica local

De acordo com Shayani et al (2006), o sistema de geração fotovoltaica tende a se tornar economicamente
competitivo a curto prazo. No caso de geração residencial, é indicada a micro geração de energia e a
devolução de energia para a rede, conhecido como Sistema de Compensação de Energia (ANEEL, 2012).
Micro geradores e mini geradores solares fotovoltaicos (FV) são sistemas de geração elétrica de pequena e
média potência, normalmente instalados para produzir energia suficiente para alimentar uma casa, um edifício
ou, até mesmo, um galpão de uma indústria. O local mais comum para a instalação é nos telhados e coberturas
das edificações.
Para o dimensionamento do sistema de painéis fotovoltaicos a ser utilizado foi utilizado o simulador
América do Sol (2014). Este simulador foi criado em uma parceria entre a Cooperação Alemã para o
desenvolvimento sustentável, por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbelt (GIZ)
GmbH e KfW banco de fomento alemão. O Simulador Solar prevê o abastecimento da demanda elétrica anual
informada pelo usuário, descontando um consumo mínimo da rede elétrica que corresponde ao custo de
disponibilidade. Com relação aos módulos fotovoltaicos, a simulação considera o uso da tecnologia silício
policristalino, e a instalação dos painéis voltada para o Norte e com uma inclinação ótima, correspondente à
latitude da localização escolhida pelo usuário. A simulação não considera as condições da vizinhança do local
informado, mas considera um balanço anual sem acúmulo de créditos para o ano seguinte.
Com o objetivo de conseguir fazer uma comparação entre a energia produzida e a energia consumida,
bem como o custo de implantação do sistema micro gerador fotovoltaico residencial e seu tempo de payback,
foram analisados três cenários:
i.

Cenário de estimativa de consumo de energia elétrica da atual residência;

ii.

Cenário de estimativa de consumo de energia elétrica considerando a economia realizada
através da mudança de hábitos de consumo da família;

iii.

Cenário de estimativa de consumo de energia elétrica considerando a economia realizada
através dos hábitos de consumo da família somada aos equipamentos economizadores.

Para o cálculo dos valores estimados para a conta de luz, foi considerado o valor atualmente cobrado
pela CEB, de R$0,54/kWh somado à taxa de contribuição de iluminação pública fixa mensal de R$13,97.
Para a estimativa de custo de implantação do sistema de micro gerador fotovoltaico foi considerado o
valor analisado pelo América do Sol (2014), equivalente a R$8,69/kWp. E finalmente, para o cálculo de
payback simples foi utilizada a relação entre o valor do investimento e a economia anual, conforme a equação
abaixo:
Tempo de Payback (anos) = Valor de investimento (R$) / Valor da economia anual (R$/ano).
A seguir, apresentam-se os resultados encontrados para cada um dos cenários descritos.
Tabela 6 –Resumo de dados para implantação de sistema de micro geração de energia fotovoltaica e tempo de payback para os
Cenários i, ii, iii
Cenário i

Cenário ii
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Cenário iii
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Consumo mensal

496,2 kWh

R$281,92

359,1 kWh

R$207,88

Consumo anual

5,95 MWh

R$3.383,02

4,31 MWh

R$2.494,61

1,84 MWh

R$1.160,38

Capacidade do sistema

3,2 kWp

R$27.808,00

2,2 kWp

R$19.118,00

0,7 kWp

R$6.083,00

Área ocupada pelas
placas

22 a 28m²

15 a 19m²

4 a 6m²

Geração fotovoltaica

4,64 MWh

3,19 MWh

1,015 MWh

Consumo complementar
anual da rede elétrica

1,31 MWh

R$746,23

1,12 MWh

R$647,91

153,2 kWh

0,82 MWh

R$96,70

R$519,72

Economia anual

R$2.636,23

R$1.846,70

R$640,66

Tempo de Payback

10,55 anos

10,35 anos

9,49 anos

5. RESULTADOS
Para as estratégias passivas, vimos que o tipo de parede especificado no projeto da residência utilizada como
estudo de caso cumpre os dois pré-requisitos, tanto o de transmitância, quanto o de capacidade térmica. O tipo
de parede especificado é então adequado para a região em que se encontra. Já a cobertura especificada não
atende o desempenho mínimo exigido pela norma. Ou seja, o tipo de cobertura especificado não é adequado
para a região em que a casa se encontra, sendo necessário algum tipo de refrigeração artificial para atender aos
níveis de conforto térmico no interior da casa.
Em relação às estratégias ativas e proativas, a comparação entre os três cenários deixa claro que para
se atingir o balanço energético nulo em edifícios não basta apenas produzir energia localmente. A redução do
consumo e a eficiência energética dos sistemas é a peça chave para que o resultado seja atingido, sendo o
cenário iii o mais favorável em relação ao custo de investimento.
Na realidade, para uma correta avaliação do Cenário iii, deve-se levar em consideração para o valor
do investimento os custos dos equipamentos economizadores propostos, estimados em R$1.700,00 para a
geladeira, R$3.000,00 para o sistema de aquecimento solar da água e R$169,00 para as lâmpadas LED. Deste
modo, somados aos R$6.083,00 do micro gerador fotovoltaico, o investimento passa a ser de R$10.952,00. O
tempo de payback passa a ser de 17 anos. No entanto, este longo payback só ocorre pelo fato de que o
consumo energético em si já é muito baixo.
Quando se avaliam os custos globais de implantação dos sistemas micro geradores fotovoltaicos e o
Valor Global da Obra, vemos que os cenários i e ii são inviáveis economicamente. Estima-se que a residência
tomada como estudo de caso custe cerca de R$1.000,00 (mil reais) por metro quadrado. Ou seja, algo em
torno de R$68.000,00. Portanto, o investimento do Cenário i representa 40% do valor de construção da casa; o
investimento do Cenário ii representa 30%; e o investimento estimado do Cenário iii representa 9,35%.

5. CONCLUSÕES
Em relação à redução da demanda energética residencial e de acordo com o estudo de caso apresentado, boa
parte do consumo de energia residencial poderia ser reduzida por meio de algumas mudanças de hábitos de
consumo energético, e também do uso de equipamentos eficientes para a iluminação, aquecimento da água e
refrigeração de alimentos.
A redução do consumo energético dentro de casa, pode ser alcançada através de projetos mais
criteriosos, e tomando como base a avaliação de desempenho térmico da NBR 15575, pode-se concluir que o
fato de que se a casa seja bem projetada e construída para sua determinada Zona Bioclimática, provavelmente
resultará em um desempenho térmico favorável, e reduzirá, consequentemente, o consumo de energia com uso
de estratégias consumidoras de energia para climatização artificial.
O segundo grupo de estratégias para casas de interesse social de balanço energético nulo em Brasília é
o uso de produção local de energias renováveis através do uso de painéis solares fotovoltaicos, devido às
características climáticas da cidade, favoráveis a este tipo de tecnologia.
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No entanto, o estudo de caso demonstra que apenas gerar energia localmente não é uma solução
viável. É importante frisar também que a conta de energia elétrica não chegaria ao valor zero absoluto quando
se trata de uma casa inserida em uma malha urbana atendida por infraestrutura de distribuição de energia
elétrica, pois ao menos a taxa cobrada por esta distribuição e infraestrutura será necessário pagar.
Portanto, confirma-se por meio dos cálculos estimativos de viabilidade a afirmação de que para se
alcançar uma residência de balanço energético nulo é necessário, antes de tudo, que se reduza o consumo por
meio de estratégias passivas (construção da casa) e ativas (eficiência energética dos equipamentos e hábitos de
consumo). E então, em conjunto com a geração local de energia elétrica pode-se alcançar o balanço energético
nulo em habitações de interesse social a um custo que não é exorbitante.
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RESUMO

A arquitetura, neste início de século, tem mostrado que é capaz de se transformar em fonte de captação de
energia, abrindo novas possibilidades para o uso de energias renováveis criando uma linguagem
arquitetônica específica. Neste sentido, nota-se, ainda, um grande caminho a ser percorrido pelo Brasil. Esta
pesquisa tem como foco identificar qual a melhor tecnologia a ser empregada nas cidades de São Simão, São
Carlos e Franca, localizadas no Estado de São Paulo, a fim de buscar a produção de uma arquitetura de maior
desempenho energético com o uso de energias alternativas. Para essa pesquisa foram utilizados dados
encontrados no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), com as medições dos
últimos 20 anos (de 1996 a 2016), feitas mensalmente, dos respectivos aspectos climáticos: velocidade do
vento média, insolação total, precipitação total, temperatura máxima média e umidade relativa média. A
troca de informações sobre essas cidades permitiu que fossem traçadas as suas principais características
climáticas e que fossem gerados gráficos que possibilitaram a análise e comparação de dados, destacando as
diferenças ocorridas no decorrer dos anos. Os resultados obtidos permitiram uma percepção para se
determinar que a tecnologia de captação de energia solar é mais adequada para esta região em comparação
com a utilização de energia eólica. Esse resultado advém do baixo potencial eólico das três cidades, que
apresentam índices de vento inconstantes, contrariamente aos seus índices de insolação, como foi averiguado
por meio da análise climatológica realizada recorrendo aos dados técnicos encontrados.
Palavras-chave: energia renovável, desempenho energético, aspectos climatológicos.
ABSTRACT
Architecture, at the beginning of this century, has shown that it is capable of transforming itself into a source
of energy capture, opening up new possibilities for the use of renewable energies by creating a specific
architectural language. In this sense, there is still a long way to be covered in Brazil. Therefore, this research
focuses on identifying which is the best technology to be used in the cities of São Simão, São Carlos and
Franca, in the State of São Paulo, in order to seek the production of an architecture of greater energy
performance through the use of alternative energies. For this research were used data found in the Database
of Meteorological Data for Teaching and Research (BDMEP), with measurements of past 20 years (from
1996 to 2016), conducted on a monthly basis, regarding the respective climatic aspects: average wind speed,
total insolation, total precipitation, maximum temperature and relative humidity. The exchange of
information about these cities provided the knowledge of their main climatic characteristics, as well as
enabled the creation of graphics which are very useful to the analysis and comparison of the data,
highlighting the differences occurred throughout the years. The results obtained allowed a perception to
determine that the technology of capturing solar energy is more appropriate for this region compared to the
use of wind energy. This result arises from the low wind potential of the three cities, which present
inconstant wind indicators, contrary to their insolation, as verified trough the climatological analysis
performed using the technical data found. Keywords: renewable energy, energy performance, climatological
aspects.
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1. INTRODUÇÃO

É de amplo conhecimento pelo mercado da construção civil e da comunidade científica que atualmente a
construção além de servir como abrigo e se integrar à paisagem em que se insere, deve cumprir seu papel
ambiental de forma sustentável, isto é, respeitar o meio ambiente de forma responsável através de custos
viáveis para execução e na determinação da origem dos materiais a serem utilizados na obra.
Dupont, Grassi e Romitti (2015) apontam que com o aumento significativo do consumo de energia
global fica evidente a indispensabilidade de investimento em novas tecnologias que sejam economicamente
viáveis para serem utilizadas em larga escala. Essas tecnologias devem refletir as preocupações ambientais
com a capacidade de renovação dos recursos extraídos da natureza.
Abe Kruger e Carl Sevile (2016) revelam que a noção de construção verde surge da necessidade de
minimizar o impacto ambiental provocado pela construção e manutenção de um edifício. Associado a esse
conceito há as energias renováveis, que buscam fontes naturais substanciais, como Sol e vento, que
possibilitem o fornecimento de energia de forma mais limpa e sustentável.
Sabe-se que no Brasil há abundancia de recursos para captação de energia renovável provenientes dos
ventos e da radiação solar e ainda assim, sua utilização é tímida. Isso se dá devido aos altos custos para o uso
destas tecnologias, fazendo com que o mercado da construção civil no país não apresente projetos que as
contemplam. Além do valor, as turbinas de energia eólica e os painéis fotovoltaicos possuem dimensões que
não se adequam à realidade brasileira, por serem desenvolvidos no exterior, onde as características de uso do
solo, dimensões dos terrenos, características culturais e socioeconômicas são diferentes.
Dessa forma, devido a relação direta do uso de energia renovável com os recursos naturais, é
necessário um estudo aprofundado que caracterize os aspectos geográficos de onde se deseja implantar uma
tecnologia de captação desse tipo de energia, buscando, assim, determinar o equipamento e a fonte mais
adequada.
Scudo (2013) revela que antes mesmo do processo projetual, uma atmosfera legal deve ser gerada, que
propicie o desenvolvimento de tecnologias consideradas “verdes” na produção de materiais e também na
captação de energia elétrica, e de estímulo para seu uso em novas construções ou em aplicações já existentes.
Os elementos de captação de energia ou os equipamentos devem estar em plena harmonia com a própria
edificação e com o ambiente urbano, não gerando estranheza por parte de quem vive no entorno,
minimizando impactos visuais.
Ao mesmo tempo, turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos devem estar localizados de forma a
receberem o máximo possível de carga de ventos e de raios solares respectivamente. Dessa forma, o intuito
dessa pesquisa foi o de realizar constatações sobre os aspectos climáticos da região de São Simão - SP, São
Carlos - SP e Franca - SP, levando em consideração dados técnicos de insolação, ventos, precipitação,
umidade e outros possíveis fatores que influem diretamente no clima do local, o que pôde ser descoberto
através de pesquisas em bancos de dados e por meio da geração de gráficos, tornando possível a verificação
sobre qual a mais adequada tecnologia de energia renovável, eólica ou solar, para essa área.

2. OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa de iniciação científica foi o de compilar dados das séries históricas climatológicas
das cidades de São Simão - SP, São Carlos - SP e Franca - SP, obtidos através de dados técnicos publicados
em sites de órgãos governamentais, procurando entender os principais aspectos climáticos da região, sendo
possível, assim, verificar qual a tecnologia adequada a ser empregada na captação de energia em edificações
residenciais e/ou comerciais nessas cidades.

3. MÉTODO
O método deste trabalho foi dividido em quatro etapas principais:
1. Levantamento de séries históricas climatológicas dos últimos vinte anos das cidades paulistas de
São Simão, São Carlos e Franca e descrição do clima destas três cidades, para que fosse possível uma
compilação de dados que gerasse gráficos que demonstrassem suas características climatológicas.
2. Descrição dos locais onde se inserem as estações meteorológicas utilizadas.
3. Análise exploratória das principais especificações técnicas de sistemas de captação de energia
elétrica utilizando tecnologia eólica e de dados solarimétricos para descobrir a potencialidade de uso de
energia fotovoltaica na região, relacionando com as características climáticas obtidas, com o objetivo de
descobrir qual o sistema mais adequado a ser empregado nas cidades analisadas.
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3.1. Levantamento das séries históricas climatológicas
Após pesquisa realizada através de websites e fontes secundárias, foram retirados do Banco de Dados
Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), disponível no site do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET), medições dos últimos 20 anos, feitos mensalmente nas cidades paulistas de São Simão, São Carlos
e Franca. O intervalo de 20 anos (1996 – 2016) foi escolhido devido ao fato de que este período permite
englobar eventos climáticos importantes para a região analisada, possibilitando a observância de um padrão
ou a falta do mesmo, sendo possível caracterizar com maior precisão os aspectos climáticos de cada cidade.
De acordo com reportagem veiculada no Jornal O Globo1 (2014), uma pesquisa desenvolvida pelo
Instituto de Ciências Atmosféricas e do Clima de Zurique, mostra que extremos climáticos se agravaram nos
últimos 20 anos. Estes, fatores que, segundo a pesquisa, são consequências da captação de energia solar
pelos oceanos enquanto que a temperatura da superfície terrestre se manteve constante, interferem direta ou
indiretamente nos microclimas.
Desta forma, foram analisados vários espectros climáticos como a velocidade média do vento,
necessário para verificar a viabilidade de captação eólica pelos equipamentos geradores; insolação total, que,
por meio dos dados solarimétricos do Estado de São Paulo (2013), pode-se observar a quantidade de radiação
solar no território analisado e verificar a potencialidade para a geração de energia através de tecnologia
fotovoltaica; precipitação total – importante no sentido de que quanto menor a quantidade de luz natural em
determinado local, menos energia as placas fotovoltaicas produzirão; temperatura máxima media e umidade
relativa media, para que seja possível determinar se as placas fotovoltaicas sofrerão alguma influencia na
produção de energia, pois quanto mais alta a temperatura das placas, menos energia elas produzem.
A escolha das cidades em análise partiu de um recorte de um raio de 100km com centro em Ribeirão
Preto – SP e pelo fato destas cidades apresentarem estações meteorológicas do INMET. São Simão – SP, é a
cidade mais próxima de Ribeirão Preto, cerca de 50km, pertencente à região metropolitana de Ribeirão Preto,
recentemente criada pelo Governo do Estado de São Paulo. Franca e São Carlos estão distantes 100km de
Ribeirão Preto - SP em direções opostas (Figuras 1 e 2).

Figura 1 – Mapa do Estado de São Paulo (GOOGLE EARTH, 2017)

Figura 2 – Cidades de Franca, São Carlos e
São Simão (INMET, 2016)

Foi necessário realizar a caracterização climatológica das três cidades, para a complementação dos
dados fornecidos pelo INMET, abrindo a possibilidade de melhor compreender as relações entre seus climas
específicos, as medições de vento e as solarimétricas.
Franca apresenta clima tropical de altitude com inverno seco e verão úmido, segundo dados da
Prefeitura Municipal de Franca2. Possui ventos dominantes a montante para o nordeste (lado nascente) e a
jusante para o sudoeste (lado foz), temperatura máxima (média) de 25,60ºC e mínima (média) de 14,84ºC,
umidade relativa do ar máxima (média) de 95% e mínima (média) de 38%. Além disso, a média mensal de
precipitação pluviométrica de Franca é de 132,0mm (2001) e os meses com maior incidência de chuvas são
1

GRANDELLE, R. Extremos climáticos se agravaram nos últimos 20 anos: Pesquisa contesta teoria de que aquecimento
global foi interrompido. O Globo, Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2014. Disponível em <
https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/extremos-climaticos-se-agravaram-nos-ultimos-20-anos-11727682 >. Acessado em 02 de
Dezembro de 2016.
2
FRANCA. Prefeitura Municipal. Conheça Franca: Dados Demográficos. Franca, 2017. Disponível em <
http://www.franca.sp.gov.br/portal/cidade-dados.html>. Acessado em 24 de Maio de 2017.
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novembro e março.
De acordo com os dados do Site da Cidade de São Carlos3 - SP, a cidade tem clima temperado de
altitude, apresenta verão chuvoso e inverno seco, precipitação de 1512mm, umidade relativa do ar no verão
de 76% e no inverno de 54%. O vento predominante é nordeste.
Com relação à cidade de São Simão, foram encontrados dados climáticos não precisos, de fontes
não oficiais, que caracterizam o clima como tropical, com alta pluviosidade no verão. Temperaturas médias
de 24°C e pluviosidade média anual de 1474mm. É importante salientar a importância da realização de
pesquisas climatológicas nesta região para que seja possível compreender melhor suas características
climáticas e obter dados precisos.

3.2 Descrição das Estações Meteorológicas

De acordo com INMET, as estações meteorológicas do Instituto são divididas em automáticas,
convencionais e radiossondas. As utilizadas pelo Instituto nas três cidades pesquisadas são as convencionais.
Estas são compostas por sensores isolados que registram os seguintes parâmetros: pressão atmosférica,
temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, direção e velocidade do vento (INMET).
Todos os dados são coletados e analisados por um observador que envia os dados para um centro de
informações. Os dados de localização e de altitude das estações e dos municípios são coincidentes, que
retratam a realidade climática local.
A estação de São Simão (Latitude: -21.483333º; Longitude: -47.55º) foi aberta em janeiro de 1920, a
uma altitude de 617,39m. A de São Carlos (Latitude: -21.966667º; Longitude: -47.866667º) foi inaugurada
em 24 de setembro de 1939 e está localizada a uma altitude de 856m e a estação de Franca (Latitude: 20.583333º; Longitude: -47.366667º) foi aberta em primeiro de janeiro de 1911, a uma altitude de 1026,2m.

3.3. Energia Eólica ou Fotovoltaica? Viabilidade e Potencialidade

De acordo com o Anuário Estatístico de Energia Elétrica (2015), as regiões Nordeste e Centro-Oeste do
Brasil são as que mais recebem a incidência solar no território brasileiro, podendo variar de 18 MJ/(m2.dia) a
22 MJ/(m2.dia). Indica que na região do Brasil com maior incidência solar, esta atinge 6 kWh/(m2.dia)
(Nordeste), e atinge um índice mediano na região onde se localiza o Estado de São Paulo, com 5,3
kWh/(m2.dia) e no sul do país, a incidência pode chegar a 4,5 kWh/(m2.dia). Estes dados, se comparados
com os da Europa, onde os melhores índices podem chegar a 3,5 kWh/(m2.dia), fazem do Brasil um local
propício para o uso de tecnologia fotovoltaica e mostra seu grande potencial gerador de eletricidade.
Quanto ao recurso eólico, em geral sua disponibilidade não é constante ao longo do ano, apresentando
variações em função das alterações climáticas, das diferentes estações do ano, pelo microclima da região, por
brisas terrestres e marítimas, rajadas, além da topografia que também pode influenciar nesse aspecto,
podendo ter dados falhos quanto à determinação da distribuição, velocidade e ocorrência dos ventos de um
local. (ROSSI, OLIVEIRA E ALÉ, 2009)
O Atlas Eólico do Estado de São Paulo (2012) sugere uma “Metodologia das Incertezas” baseada na
teoria da propagação do erro, na tentativa de minimizar problemas com sensores de medição ou dados
inconsistentes para avaliar a viabilidade de instalação de geradores eólicos em determinado território, através
de medições anemométricas, extrapolação vertical, ajustes das simulações com medições anemométricas,
variabilidade climática e modelagem espacial.
Por meio de pesquisa exploratória, foram observadas especificações básicas de microgeradores eólicos
(Tabela 1). Segundo a Resolução Normativa REN 482/2012 da ANEEL (ANEEL, 2012), que foi alterada em
2015 pela REN 687-2015, os microgeradores são sistemas com potência igual ou de até 75 kW. Assim,
possuem potência suficiente para produzir eletricidade para o abastecimento de pequenos consumidores,
como residências e pequenos estabelecimentos comerciais.
A velocidade de vento de partida é a velocidade mínima de vento necessária para que o gerador eólico
funcione e a nominal é a quantidade de vento necessária para que o gerador eólico atinja sua potência
máxima. A compreensão dos valores apresentados na tabela abaixo permite identificar se o uso de energia
eólica é viável ou não, a partir do estudo das características de velocidade dos ventos das cidades analisadas.

3

SITE DA CIDADE DE SÃO CARLOS. São Carlos Oficial: Dados Geográficos. Disponível em: <
http://www.saocarlosoficial.com.br/_fonte/canais.asp?c=95>. Acessado em 24 de Maio de 2017.
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Tabela 1 – Especificações Técnicas dos Microgeradores Eólicos (BORNAY, ELETROVENTO e ENERGIA PURA)

De acordo com o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (2001), para que seja considerado justificável o
aproveitamento eólico e a consequente instalação de um gerador, a velocidade de vento deve ser da ordem de
2,5 a 3,0m/s, não justificando o uso desta tecnologia com valores abaixo dos já citados.
A viabilidade do uso de tecnologia eólica para geração de energia elétrica, portanto, de acordo com o
Atlas Eólico do Estado de São Paulo (2012), está relacionada às variações da velocidade, força (que varia de
acordo com escalas temporais) do vento e fenômenos meteorológicos locais. O atlas eólico paulista reforça
que valores médios de velocidade do vento acima de 6,5m/s podem ser considerados propícios para projetos
de parques eólicos e explica que mesmo em regiões onde a velocidade media anual do vento é maior do que
5m/s existe a possibilidade de instalação de geradores de pequeno porte.

4. RESULTADOS

A seguir serão apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa de iniciação científica. Todos os gráficos
referentes às séries históricas climatológicas correspondem aos anos de 1996 a 2016, resultando em uma
compilação de dados dos últimos 20 anos, medidos mensalmente.

4.1. Velocidade dos ventos e insolação em São Simão, Franca e São Carlos
Os gráficos a seguir (Figuras 3 a 8) mostram a variação dos aspectos climáticos nas cidades de São Simão SP, Franca - SP e São Carlos - SP de velocidade dos ventos e insolação no período dos últimos 20 anos sendo contados até o ano de execução desta pesquisa (2016).
Através desses gráficos, foi possível verificar uma média total da velocidade dos ventos e de
insolação total dos últimos 20 anos em São Simão - SP que corresponde, respectivamente, a 0,56mps e
204,02hs. Nota-se apenas um pico na velocidade dos ventos no ano de 1999 e no restante dos anos os níveis
apresentam-se pouco elevados e constantes. Os índices de insolação se mantêm altos por todo o período,
apresentando poucas variações conforme abaixo.

Figura 3 - Velocidade do Vento em São Simão (OS AUTORES)

Figura 4 - Insolação total em São Simão (OS AUTORES)

Em Franca - SP, é possível perceber uma elevação da velocidade dos ventos com o passar dos anos
(Figura 5), apresentando maiores índices nos últimos anos (2012 a 2016). Em contraponto, os níveis de
insolação (Figura 6) apresentaram-se em decréscimo progressivo, mas, ainda assim, apresentam valores altos
todos os anos.
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Figura 5 - Velocidade do Vento em Franca (OS AUTORES)

Figura 6 - Insolação total em Franca (OS AUTORES)

A velocidade dos ventos em São Carlos é bastante inconstante (Figura 8), apresentando um
decréscimo significativo de seus valores a partir de 2007. A insolação (Figura 7) do local não acompanha
esse padrão, apresentando-se constante, com valores altos e pequenas variações durante todo o período
avaliado.

Figura 7 - Velocidade vento em São Carlos (OS AUTORES)

Figura 8 - Insolação total em São Carlos (OS AUTORES)

4.2. Precipitação e umidade em São Simão, Franca e São Carlos

Além dos valores de insolação e velocidade dos ventos, notou-se a necessidade de serem observados os
índices de precipitação do local, pois deve ser considerada a interferência das nuvens de chuva na incidência
de radiação solar necessária para a captação de energia solar fotovoltaica. Foi possível, ainda, utilizar esses
dados para que fossem relacionados aos de umidade relativa das cidades.
Observando o gráfico de precipitação da cidade de São Simão - SP nos últimos anos, nota-se uma
grande variação dos níveis de chuva, com picos relevantes nos anos de 2006, 2009 e 2016, e quedas em 2010
e 2014 (Figura 9). Ainda que de forma mais sutil, nota-se o mesmo padrão de variação dos valores de
umidade, o que evidencia a relação entre esses dois aspectos, conforme Figura 10.

Figura 9 – Precipitação total em São Simão (OS AUTORES)

Figura 10 - Umidade relativa em São Simão (OS AUTORES)

Os dados de precipitação e umidade de Franca - SP, conforme Figuras 11 e 12, apresentam-se com
grandes variações no decorrer do período analisado, com picos e decaídas dos valores coincidindo da mesma
forma que em São Simão.

Figura 11 – Precipitação total em Franca (OS AUTORES)

Figura 12 - Umidade relativa em Franca (OS AUTORES)
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Em São Carlos - SP, diferentemente das outras cidades, a umidade não acompanha todos os
aumentos e quedas dos valores de precipitação. Em 1999, por exemplo, houve um aumento da precipitação
da cidade, enquanto, no mesmo período, a umidade relativa diminuiu. Por outro lado, ainda existem alguns
pontos dos dois gráficos (Figuras 13 e 14) coincidentes, como o aumento de ambos os aspectos nos anos de
2015 para 2016.

Figura 13 – Precipitação total em São Carlos (OS AUTORES)

Figura 14 - Umidade relativa em São Carlos (OS AUTORES)

Analisando os gráficos do tópico 4.1, foi possível perceber que grande parte dos períodos com maior
precipitação nas três cidades coincide com quedas nos níveis de insolação, dado a ser considerado para a
utilização de sistema de captação solar fotovoltaico.

4.3. Temperaturas máximas de São Simão, Franca e São Carlos
Outro aspecto considerado refere-se às temperaturas máximas médias das cidades. Sabe-se que a produção
de energia solar pode ser prejudicada devido ao aquecimento das placas fotovoltaicas monocristalinas ou
policristalinas que, quando expostas a altas temperaturas, acabam diminuindo sua eficiência energética. Por
estarem localizadas em uma região consideravelmente quente, a utilização dessas placas nessas cidades
poderia ser prejudicada, conforme verifica-se nas Figuras 15, 16 e 17.

Figura 15 – Temperatura máxima em São Simão (OS AUTORES)

Figura 16 – Temperatura máxima em Franca (OS AUTORES)

Figura 17 – Temperatura máxima em São Carlos (OS AUTORES)
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Os três gráficos de temperatura das três cidades analisadas mostram altos valores de temperatura, na
média dos 28ºC, com algumas variações.

4.4. Gráficos Comparativos
Com os dados obtidos de insolação e velocidade dos ventos, foi realizado um cruzamento de dados que
simulou valores para os aspectos climatológicos que podem ser aplicados a toda área das cidades observadas,
permitindo uma visão mais ampla das características gerais do clima da região. Essa simulação gerou os
gráficos (Figuras 18 e 19), que permitem comparação entre as cidades, além de um novo parâmetro gerado
pela compilação das três (Figura 20 e 21). Para essa comparação, deve-se ter em mente a diferença de
altitude das cidades envolvidas, fator que interfere diretamente nas características climatológicas da região,
especialmente na velocidade dos ventos.
Como é possível observar na Figura 18, entre a velocidade dos ventos das cidades analisadas, São
Simão possui os menores valores, o que foi associado a sua baixa altitude se comparada, por exemplo, com a
cidade de Franca, que assim como uma maior altitude, apresentou maiores valores de vento no local.
Observando o parâmetro regional gerado, percebe-se que foram obtidos valores medianos e sem muitas
variações ao longo dos anos.

Figuras 18 - Comparação da velocidade do vento (OS AUTORES)

Quanto aos valores de insolação, todas as cidades apresentam valores aproximados e os mesmos
padrões de variação em grande parte do tempo, mostrando uma situação favorável à utilização de sistemas de
energia fotovoltaica.

Figura 19 - Comparação da insolação (OS AUTORES)

Observa-se que os valores de insolação em parâmetro regional (Figura 20) mantêm-se altos e mais
estáveis durante todo o período. O gráfico de velocidade do vento (Figura 21) mostra valores mais variáveis,
o que seria prejudicial considerando a aplicação de um sistema de energia eólica na região.
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Figura 20 - Parâmetro regional de insolação

Figura 21 - Parâmetro regional de velocidade do vento

Após gerados os resultados anteriores sobre os aspectos climatológicos das cidades em questão, ao
voltar à Tabela 1 (Especificações Técnicas dos Microgeradores Eólicos), na questão Velocidade Nominal do
Vento, nota-se a necessidade de uma velocidade do vento em torno de 9m/s para uma geração considerável
de energia por um gerador eólico de pequeno porte e, assim, os ventos nas cidades de São Simão, Franca e
São Carlos não atingem essa velocidade, o que, em última instancia, minimiza a viabilidade de utilização
eficiente de captação de energia eólica na região e potencializa o uso de energia fotovoltaica, fatores que são
confirmados pelo Atlas Eólico do Estado de São Paulo (2012), que indica a necessidade de valores médios
de velocidade do vento acima de 6,5m/s para serem considerados propícios para projetos de parques eólicos
e maior do que 5m/s para a instalação de geradores de pequeno porte.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos é possível verificar a importância de serem avaliados dados regionais
geográficos e climáticos do local onde será implantado um sistema de captação de energia sustentável.
Aspectos como velocidade dos ventos e insolação, associados a outros aspectos geográficos de cada região,
são determinantes para a devida escolha da tecnologia a ser empregada.
Vistos os resultados obtidos nas cidades de São Simão - SP, Franca - SP e São Carlos - SP, foi
possível perceber índices de insolação constantemente altos nas três cidades e índices de velocidade dos
ventos desfavoráveis e inconstantes. Com esses valores, considera-se que os resultados finais indicam uma
potencialidade para o uso de tecnologias de captação de energia solar, tendo como foco sistemas
fotovoltaicos integrados à arquitetura (BIPV - Bulding Integrated Photovoltaics), possibilitando que edifícios
se tornem mais sustentáveis sem que a estética seja prejudicada.
Pretende-se dar continuidade a estes estudos focando na cidade de Ribeirão Preto - SP, sede da recente
criada Região Metropolitana de Ribeirão Preto, visando contribuir para o estabelecimento de diretrizes
sustentáveis para o plano de desenvolvimento regional. Desta forma, essa pesquisa, poderá ser utilizada
como base para o estudo futuro do clima da cidade de Ribeirão Preto, de forma que se compreenda, também,
qual a tecnologia de captação de energia ideal a ser empregada na cidade, já considerando a maior inclinação
para a captação solar devido à sua altitude (aproximadamente 546m em relação ao nível do mar) que é menor
do que o das cidades já analisadas e que também não obtiveram dados favoráveis a utilização de energia
eólica.
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RESUMO
A energia solar fotovoltaica (FV) é proveniente de uma fonte inesgotável, o sol, e seu uso, além de contribuir
para a diminuição da emissão do dióxido de carbono na atmosfera, complementa a matriz energética do
Brasil. Este estudo apresenta o dimensionamento de um sistema de geração de energia solar FV para o
Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, localizado no município de Pelotas-RS. Embora o objeto de
estudo tenha um potencial de geração de energia maior do que o dimensionado optou-se por dimensioná-lo
para o suprimento do consumo energético da instituição, uma vez que a resolução atualmente em vigor (482
da ANEEL) não permite a venda do excedente de energia. Foram analisadas diversas orientações e
inclinações para o posicionamento dos módulos solares, além da utilização do software radiasol (com
inserção de dados de radiação solar global horizontal do Atlas Solarimétrico do Brasil) para obtenção de
valores de radiação solar média diária mensal. A partir destes dados elegeram-se as melhores opções de
superfície para a possível implantação do sistema, assim como a tipologia e as características dos módulos
solares a serem utilizados para a base de cálculo de geração de energia. A implantação do sistema de energia
solar FV no ambiente escolar fomenta o conhecimento, estimula os princípios de sustentabilidade e incentiva
o uso desta fonte renovável de energia pela comunidade escolar.
Palavras-chave: energia solar fotovoltaica, sustentabilidade, eficiência energética, educação, consumo
energético.

ABSTRACT
Photovoltaic (PV) solar energy comes from an inexhaustible, the sun, and its use, in addition to contributing
to the reduction of the emission of carbon dioxide in the atmosphere, complements the energy matrix of
Brazil. This study presentes the design of a PV solar energy generation system for the State Institute of
Education Assis Brasil, located in the city of Pelotas-RS. Although the object of study has a potential of
generation of energy greater than the dimensioned one was chosen to dimension it to the supply of the
energy consumption of the institution, since the resolution current (482 of ANEEL) in force does not allow
the sale of the excess of energy. Several orientations and inclinations for the positioning of the solar modules
were analyzed, as well as the use of the radiasol software (with global horizontal solar radiation data
insertion of the Solatimetric Atlas of Brazil) to obtain values of monthly average solar radiation. From this
data the best surface options were chosen for the possible implantation of the system, as well as the typology
and the characteristics of the solar modules used for the calculation basis of energy generation. The
implementation of the PV solar energy system in the school environment knowledge, stimulate the principles
of sustainability and encourage the use of this renewable source of energy by the school community.
Keywords: photovoltaic solar energy, sustainability, energy efficiency, education, energy consumption.
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1. INTRODUÇÃO
A energia solar é a fonte de energia livre de carbono que existe em maior abundância na terra (ROJAS et al.,
2014). O aumento do consumo energético e a possível redução de combustíveis convencionais aliados à
preocupação com o meio ambiente incentivam a busca científica por novas alternativas de fontes de energia,
menos poluentes e renováveis (PEREIRA et al.,2006).
Devido aos benefícios financeiros, energéticos e ambientais, muitos países vêm incentivando a
construção de edificações sustentáveis, através de políticas públicas que visam o aumento da eficiência das
edificações (DURANTE et al., 2014). Como uma alternativa, destaca-se o uso de fontes renováveis de
energia integrada às edificações, a exemplo da energia solar FV.
No Brasil, a partir de 2001, com a necessidade de racionamento de energia, o governo federal tomou
uma série de medidas para minimizar o consumo de equipamentos eletrônicos nas edificações. A Lei N.º
10.295 e o Decreto N.º 4.059, que dispõem sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de
Energia, deixam clara a necessidade da criação de indicadores técnicos referenciais de eficiência para o
consumo e para as edificações (CARLO et al., 2004). A Resolução Normativa N.º 482 da Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL, de 2012, com revisão em 2015, condicionou a inclusão de microgeração e
minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica no Brasil, bem como deu origem ao
sistema de compensação de energia elétrica.
O Brasil apresenta um grande potencial para a implantação de energia solar FV, devido ao perfil do
consumo energético brasileiro e aos níveis de irradiação solar no país (RÜTHER et al., 2011).
O sistema de energia solar FV já é utilizado em algumas instituições de ensino, em diferentes estados
do Brasil, uma vez que a grande maioria apresenta predomínio de uso diurno, coincidindo com o pico de
geração solar FV, além de auxiliar na difusão do desenvolvimento sustentável através da educação.

2. OBJETIVO
Este trabalho tem por objetivo dimensionar um sistema de geração de energia solar FV a fim de que o
mesmo supra integralmente o consumo de energia de uma edificação pública de caráter institucional na
cidade de Pelotas-RS, com intuito de estimular o uso de uma fonte renovável de energia instalada próxima ao
ponto de consumo, bem como disseminar o conhecimento e instituir os princípios de sustentabilidade à
comunidade.

3. MÉTODO
O método deste trabalho foi divido em seis principais etapas:
1. Caracterização da edificação.
2. Caracterização do consumo energético da edificação, a partir de dados de consumos fornecidos
pela concessionária de energia elétrica.
3. Caracterização do entorno e estudo de sombras.
4. Cálculo da radiação solar média diária mensal.
5. Especificação dos módulos solares utilizados.
6. Cálculo da potência instalada e energia FV gerada pelo sistema.

3.1. Objeto de estudo
O objeto de estudo trata-se do Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, localizado na cidade de Pelotas,
RS. A edificação, que apresenta características Art Dèco como mostra a Figura 1, foi fundada em 1940 e
atualmente atende o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, magistério, técnico em magistério,
educação de jovens e adultos e educação de surdos, nos turnos diurno e noturno, com horário de
funcionamento das 07h00min às 22h45min de segunda à sexta-feira. (MOURA et al., 2003).
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Figura 1 – Instituto de Educação Assis Brasil.

A cidade de Pelotas localiza-se na região Sul do Estado do Rio Grande do Sul e possui 328.275
habitantes, sendo a terceira cidade mais populosa do estado. Possui 31°46'19" de latitude Sul e 52°20'33'' de
longitude Oeste, clima subtropical úmido e temperatura média anual de 17,6°C.

3.2. Caracterização da edificação
A área total da edificação divide-se em oito blocos de três pavimentos, com funcionalidades distintas. Nesse
estudo foram selecionados dois blocos para a implantação do sistema, identificados como A e B, onde são
ministradas aulas para o ensino fundamental e ensino médio, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Implantação do Instituto de Educação Assis Brasil.

Observando a implantação, verifica-se a horizontalidade da cobertura da edificação, o que
proporciona uma considerável área disponível para a inserção do sistema solar FV.
O bloco A possui telhado de duas águas com telha de fibrocimento e inclinação igual a 10%. Já o
bloco B, que foi subdividido em quatro partes, possui telhado de quatro águas com telha cerâmica e
inclinação igual a 30%.
A área de cobertura do bloco A foi classificada como A.1 e A.2, conforme as orientações das
inclinações dos telhados. O telhado A.1 está orientado para Nordeste e tem desvio azimutal do Norte de 20°.
Enquanto o telhado A.2 está orientado para Sudoeste e tem desvio azimutal do Norte de -160°.
A área de cobertura do bloco B foi dividida em B1 e B2, e subdividida em B1.1, B1.2 e B2.1, B2.2,
conforme as orientações das inclinações dos telhados. O telhado B1.1 está orientado para Nordeste e tem
desvio azimutal do Norte de 20°, o telhado B1.2 está orientado para Sudoeste e tem desvio azimutal do Norte
de -160°. O telhado B2.1 está orientado para Noroeste e tem desvio azimutal do Norte de -71°, e o telhado
B2.2 está orientado para Sudeste e tem desvio azimutal do Norte de 109°, conforme mostra a Tabela 1.
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Tabela 1 – Caracterização das coberturas da edificação.
Elemento

Nome

Cobertura em fibrocimento

A1

Cobertura em fibrocimento

Orientação

Desvio Azimutal (°)

Inclinação (°)

Área (m²)

NE

20

5

188,39

A2

SO

-160

5

188,39

Cobertura em telha cerâmica

B1.1

NE

20

17

141,32

Cobertura em telha cerâmica

B1.2

SO

-160

17

150,96

Cobertura em telha cerâmica

B2.1

NO

-71

17

108,15

Cobertura em telha cerâmica

B2.2

SE

109

17

108,15

3.3. Características de consumo da edificação
Através de dados fornecidos pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica –CEEE – foram
obtidos os dados de consumo mensal em kWh da escola no ano de 2016 para cinco meses consecutivos
conforme a Tabela 2:
Tabela 2 – Dados de Consumo no ano de 2016 fornecidos pela CEEE.
Meses

Janeiro

Consumo em kWh 2.948

Fevereiro

Março

Abril

Maio

1.472

2.465

3.211

3.375

Média Mensal
3.017

Salienta-se que não foi possível o acesso dos dados referente aos 12 meses consecutivos, para
verificar o consumo anual da edificação. Por se tratar de uma escola estadual, as faturas são encaminhadas
diretamente ao governo do estado e a escola não possui acesso às mesmas.
Desconsiderando-se os meses de recesso estudantil (janeiro/fevereiro), foi calculada a média de
consumo entre os valores dos meses de março, abril e maio. Média de consumo considerando três meses =
9.051 kWh / 3 meses= 3.017 kWh
O custo do kWh em Pelotas no mês de maio de 2016 foi R$ 0,75, portanto o gasto médio mensal
para a escola foi R$ 2.262,75.
O consumo de energia elétrica desta Instituição é devido principalmente à iluminação artificial
noturna dos ambientes, uma vez que os únicos equipamentos de climatização são os ventiladores de teto. Os
condicionadores de ar encontram-se instalados somente nas salas da diretoria e dos professores. Além disso,
o funcionamento da Instituição ocorre em maior parte no período diurno, onde há a incidência de iluminação
natural.

3.4. Estudo de sombras
O estudo de sombras foi realizado através do software Google SketchUp, levando em consideração as
coordenadas geográficas da cidade de Pelotas e a estimativa da volumetria das edificações do entorno
imediato. O prédio encontra-se em um terreno de esquina em área de uso misto, onde predominam
residências de 1 a 2 pavimentos, com poucos edifícios. Portanto, a edificação em estudo não será afetada por
sombras de outras edificações, apenas por sombras geradas pelo próprio prédio.
As simulações foram realizadas nos solstícios de verão e de inverno, dias 21 de dezembro e 21 de
junho respectivamente e nos equinócios de outono e de primavera, dias 20 de março e 23 de setembro,
respectivamente, nos horários das 7:30 h às 18:30 h.
Após a realização destes estudos notamos a incidência de sombras na cobertura da edificação, em
alguns horários. Por este motivo, para o cálculo da geração de energia solar FV, foram desconsiderados os
dados de radiação nos horários em que o sistema receberia sombreamento. Este sombreamento é gerado pela
própria inclinação do telhado e acontece nos solstícios de verão e inverno, no início da manhã e no final do
dia, nos blocos B1.2, B2.1 e B2.2, como mostra a Tabela 3.
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Tabela 3 – Valor descontado da radiação devido ao sombreamento.
Superfície

Orientação/Inclinação

Data

B1.2

-160° / 17°

Solstício de Inverno

B2.1

-71° / 17°

Solstício de Inverno

B2.2

109°/17°

Solstício de verão

Horário (h)

Valor descontado de
Radiação (kWh/m².dia)

7:30 às 9:30

0,374

16:30 às 18:30

0,043

7:30 às 9:30

0,433

16:30 às 18:30

0,07

16:30 às 18:30

0,499

Valor total
descontado na
superfície
(kWh/m².dia)
0,417
0,503
0,499

Os valores de radiação, fornecidos pelo software RADIASOL, encontrados nos horários de sombra
na superfície estudada foram descontados dos valores de radiação solar média diária, pois o módulo
sombreado, ou seja, com menor radiação, vai condicionar a mesma corrente aos outros módulos conectados
em série.

3.5. Dados de Radiação Solar Diária - Software RADIASOL
Para realizar o estudo comparativo utilizou-se os dados de radiação solar global horizontal para a cidade de
Pelotas, que se encontra nas coordenadas de latitude 31°46’19” S e longitude 52°20’33” W, os quais foram
obtidos através do banco de dados do Atlas solarimétrico do Brasil e inseridos no software RADIASOL,
desenvolvido pelo laboratório de energia solar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O programa
tem como parâmetros de entrada o desvio azimutal do Norte e o ângulo de inclinação da superfície e tem
como valor de saída uma tabela com valores de radiação solar média diária mensal em kWh/m² dia. A Tabela
4 apresenta os valores de radiação solar, médias diárias mensais, para as inclinações de cada superfície, já
considerando o montante descontado (Tabela 3).
Tabela 4 – Valores de radiação solar média diária mensal para Pelotas.
Valores de radiação solar diária para Pelotas (kWh/m².dia)
A1

A2

Cobertura em
Cobertura em
Desvio do
fibrocimento
fibrocimento
Norte /
Inclinação Inclinação 10% Inclinação 10%
do
Orientação
Orientação
Módulo
Nordeste
Sudoeste

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

Cobertura em
telha cerâmica

Cobertura em
telha cerâmica

Cobertura em
telha cerâmica

Cobertura em
telha cerâmica

Inclinação 30%

Inclinação 30%

Inclinação 30%

Inclinação 30%

Orientação
Nordeste

Orientação
Sudoeste

Orientação
Noroeste

Orientação
Sudeste

20° / 05°

- 160° / 05°

20° /17°

-160° / 17°

-71° / 17°

109°/ 17°

Jan

6,585

6,555

6,446

6,344

6,442

6,403

Fev

5,812

5,699

5,788

5,413

5,69

5,558

Mar

5,235

5,006

5,360

4,600

5,137

4,875

Abr

3,885

3,640

4,080

3,286

3,821

3,546

Mai

3,158

2,863

3,440

2,459

3,113

2,778

Jun

2,860

2,519

3,204

1,638

2,324

2,443

Jul

2,689

2,450

2,919

2,129

2,651

2,381

Ago

3,664

3,352

3,940

2,911

3,601

3,253

Set

4,514

4,279

4,671

3,892

4,431

4,164

Out

5,578

5,415

5,618

5,072

5,465

5,277

Nov

6,666

6,595

6,567

6,323

6,524

6,436

Dez

6,936

6,931

6,752

6,732

6,244

6,27

Mêses
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Tabela 4 – Valores de radiação solar média diária mensal para Pelotas.
A1

A2

Desvio do Cobertura em
Cobertura em
Norte /
fibrocimento
fibrocimento
Inclinação
Inclinação 10% Inclinação 10%
do
Módulo
Orientação
Orientação
Nordeste
Sudoeste

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

Cobertura em
telha cerâmica

Cobertura em
telha cerâmica

Cobertura em
telha cerâmica

Cobertura em
telha cerâmica

Inclinação 30%

Inclinação 30%

Inclinação 30%

Inclinação 30%

Orientação
Nordeste

Orientação
Sudoeste

Orientação
Noroeste

Orientação
Sudeste

20° / 05°

- 160° / 05°

20° /17°

-160° / 17°

-71° / 17°

109°/ 17°

Total

57,582

55,304

58,785

50,799

55,443

53,384

Média

4,799

4,609

4,899

4,233

4,620

4,449

3.6. Caracterização dos módulos solares
Para este trabalho foram escolhidos dois tipos de módulos, o de silício amorfo modelo PVL 124W do
fabricante UNISOLAR e o de silício policristalino modelo YL325P-35B do fabricante Yingli Solar,
conforme especificações na Tabela 5.
Tabela 5 – Especificações dos Módulos Solares FV.
Módulo

Potência
(kWp)

Comprimento
(m)

Largura (m)

Área (m²)

Eficiência (%)

Peso (kg)

Nº Células

YGE 72

0,33

1,96

0,99

1,94

17,70

25,50

72,00

PVL 124W

0,12

5,50

0,40

2,20

6,00

7,50

20,00

Os modelos foram escolhidos de acordo com o tipo de telhado e pela quantidade de energia gerada
pelo sistema. O modelo de silício amorfo foi adotado para a cobertura de fibrocimento, pois é leve e flexível,
utilizando a telha como própria estrutura de apoio. O modelo de silício policristalino foi adotado para a
cobertura com telha cerâmica por apresentar maior potência de geração e também devido ao tipo de telha e
sua estrutura que podem suportar uma maior carga, embora não tenha sido realizada uma análise das
condições estruturais da edificação.
Para a edificação em estudo foi proposto o sistema interligado à rede elétrica pública, e assim, será
necessário o uso de um inversor para cada arranjo de módulos. O inversor de um sistema FV conectado à
rede elétrica pública é um dispositivo eletrônico de potência que transforma em corrente alternada a corrente
contínua proveniente dos módulos.

4. RESULTADOS
4.1. Potencial de geração
Levando em consideração a área disponível em cada cobertura, o tipo de módulo solar, e os dados de
radiação fornecidos pelo software RADIASOL, foi realizado o cálculo para determinar o potencial de
geração de energia através da equação 1:

Equação 1

Em que:
Pfv: Potência instalada [kW];
E: Energia gerada [kWh/mês];
G: Irradiância [1kW/m²];
Htot: Irradiação média diária mensal [kWh/m².dia];
R: Performace do sistema [80%].
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Considerou-se toda a área de cobertura disponível, de acordo com a classificação do telhado e a
tipologia do módulo utilizado, para instalação do sistema de energia solar FV, como mostra a Tabela 6.
Tabela 6 – Geração de energia.

Identificação

Área
(m²)

Módulo

Área do
Módulo
(m²)

Eficiência Quantidade
do módulo de módulos
(%)
disponíveis

Potência
instalada
(kWp)

Radiação
Radiação
Energia
média
média anual
Energia
anual
considerando
Média
gerada
total
sombreamento (kWh/ano)
gerada
(kWh/m²)
(kWh/mês)
(kWh/m²)

A1

188,39 PVL124

2,20

6,00

85

10,54

1751,45

1751,45

14768,25

1230,69

A2

188,39 PVL124

2,20

6,00

85

10,54

1682,16

1682,16

14184,00

1182,00

B1.1

141,31 YGE 72

1,94

17,70

72

23,4

1788,04

1788,04

33472,18

2789,35

B1.2

150,96 YGE 72

1,94

17,70

77

25,03

1697,35

1545,14

30933,63

2577,80

B2.1

108,15 YGE 72

1,94

17,70

55

17,88

1869,98

1686,39

24115,39

2009,62

B2.2

108,15 YGE 72

1,94

17,70

55

17,88

1805,89

1623,76

23219,82

1934,98

Após a comparação entre os valores de energia gerada (kWh/mês) e energia consumida (média
mensal de 3.017 kWh) conforme apresentado na Tabela 2, nota-se que a área total de cobertura disponível
tem capacidade para gerar 11.724,44 kWh/mês, tornando assim, o potencial de geração do edifício superior
ao de consumo. Dessa forma, tomou-se a decisão de localizar os módulos solares em apenas três coberturas
distintas para não danificar a estrutura existente devido ao peso total do conjunto, assim como para estudar
duas tecnologias diferentes (silício amorfo e silício policristalino) e não gerar maior energia além do
necessário para o consumo da edificação. Para melhor aproveitamento do sistema serão utilizadas as
coberturas com o melhor posicionamento solar, A1, B1.1 e B2.1 respectivamente.
A energia consumida na edificação, calculada a partir das médias mensais apresentadas na Tabela 2,
é de 36.204,00 kWh/ano, e segundo a Resolução Normativa nº 482 da ANEEL (2012) qualquer central
geradora que utilize fontes de energia solar com potência instalada menor ou igual a 75 kW conectada na
rede de distribuição é considerada uma microgeração distribuída. Caso exista um excedente na quantidade de
geração de energia serão disponibilizados créditos na concessionária de energia elétrica, com validade de 60
meses após a data do faturamento.
A área de cobertura do bloco A1 será parcialmente coberta com o módulo de silício amorfo, com
eficiência igual a 6,00%, totalizando 77 módulos com geração de 13.364,76 kWh/ano. Os blocos B1.1 e
B2.1, onde serão utilizados os módulos de silício policristalino, com eficiência de 17,70%, necessitam de 26
e 28 módulos solares, gerando 12.076,40 kWh/ano e 11.235,89 kWh/ano, respectivamente. O total de energia
gerado pelo sistema é de 36.677,05kWh/ano, conforme resultados apresentados nas Tabelas 7, 8 e 9.
Tabela 7 – Geração de energia – Cobertura A1.
Superfície A1
Mês

Radiação

G

Nº dias

R

Pfv Unitária

Nº Módulos

Pfv

E

Jan

6,585

1

31

0,8

0,124

77

9,548

1559,265

Fev

5,812

1

28

0,8

0,124

77

9,548

1243,043

Mar

5,235

1

31

0,8

0,124

77

9,548

1239,598

Abr

3,885

1

30

0,8

0,124

77

9,548

890,2555

Mai

3,158

1

31

0,8

0,124

77

9,548

747,7841

Jun

2,860

1

30

0,8

0,124

77

9,548

655,3747

Jul

2,689

1

31

0,8

0,124

77

9,548

636,7294

Ago

3,664

1

31

0,8

0,124

77

9,548

867,6

Set

4,514

1

30

0,8

0,124

77

9,548

1034,392

Out

5,578

1

31

0,8

0,124

77

9,548

1320,817

Nov

6,666

1

30

0,8

0,124

77

9,548

1527,527

1364

7

Tabela 7 – Geração de energia – Cobertura A1.
Superfície A1
Mês

Radiação

G

Nº dias

R

Pfv Unitária

Nº Módulos

Pfv

E

Dez

6,936

1

31

0,8

0,124

77

9,548

1642,378

Total

57,582

-

365

-

-

13364,76

Média

4,799

1

30,41667

0,8

-

1113,73

Tabela 8 – Geração de energia – Cobertura B1.1.
Superfície B1.1
Mês

Radiação

G

Nº dias

R

Pfv Unitária

Nº Módulos

Pfv

E

Jan

6,446

1

31

0,8

0,325

26

8,45

1350,824

Fev

5,788

1

28

0,8

0,325

26

8,45

1095,553

Mar

5,360

1

31

0,8

0,325

26

8,45

1123,242

Abr

4,080

1

30

0,8

0,325

26

8,45

827,424

Mai

3,440

1

31

0,8

0,325

26

8,45

720,8864

Jun

3,204

1

30

0,8

0,325

26

8,45

649,7712

Jul

2,919

1

31

0,8

0,325

26

8,45

611,7056

Ago

3,940

1

31

0,8

0,325

26

8,45

825,6664

Set

4,671

1

30

0,8

0,325

26

8,45

947,2788

Out

5,618

1

31

0,8

0,325

26

8,45

1177,308

Nov

6,567

1

30

0,8

0,325

26

8,45

1331,788

Dez

6,752

1

31

0,8

0,325

26

8,45

1414,949

Total

58,785

-

365

-

-

12076,40

Média

4,899

1

30,41667

0,8

27,625

1006,366

Tabela 9 – Geração de energia – Cobertura B 2.1.
Superfície B2.1
Mês

Radiação

G

Nº dias

R

Pfv Unitária

Nº Módulos

Pfv

E

Jan

6,344

1

31

0,8

0,325

28

9,1

1431,714

Fev

5,413

1

28

0,8

0,325

28

9,1

1103,386

Mar

4,600

1

31

0,8

0,325

28

9,1

1038,128

Abr

3,286

1

30

0,8

0,325

28

9,1

717,6624

Mai

2,459

1

31

0,8

0,325

28

9,1

554,9471

Jun

1,638

1

30

0,8

0,325

28

9,1

357,7392

Jul

2,129

1

31

0,8

0,325

28

9,1

480,4727

Ago

2,911

1

31

0,8

0,325

28

9,1

656,9545

Set

3,892

1

30

0,8

0,325

28

9,1

850,0128

Out

5,072

1

31

0,8

0,325

28

9,1

1144,649

Nov

6,323

1

30

0,8

0,325

28

9,1

1380,943

Dez

6,732

1

31

0,8

0,325

28

9,1

1519,278

Total

50,799

-

365

-

-

11235,89

Média

4,233

1

30,41667

0,8

27,625

936,3239

A Figura 3 apresenta a geração de energia mensal em cada cobertura, A1, B1.1 e B2.1, onde pode-se
observar que a maior geração de energia FV ocorre na cobertura A1, a qual recebe o módulo de silício
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amorfo, que apesar de possuir menor potência encontra-se em maior quantidade.

Figura 3 – Geração de energia.

A Figura 4 apresenta o consumo e a geração de energia mensal, onde se pode observar que nos
meses de outubro a março a geração de energia supera o consumo necessário, sendo injetada na rede de
energia da concessionária. Já nos meses de abril a setembro, ocorre o inverso, o consumo é maior que a
geração de energia FV sendo necessário o uso da energia disponibilizada pela concessionária e onde se pode
utilizar os créditos dos meses de maior geração.

Figura 4 – Consumo e geração de energia mensal.

5. CONCLUSÕES
Com os resultados obtidos, verifica-se que a edificação objeto de estudo possui potencial de geração de
energia FV além do seu consumo, fato devido à grande área de cobertura disponível, bem como pelo baixo
consumo, o qual se deve principalmente à iluminação artificial noturna dos ambientes e por não possuir
sistema de climatização artificial na maioria das salas. Além disso, os gabaritos das construções do entorno
imediato não conferem sombreamento à edificação, e as sombras que se verificam são somente ocasionadas
pela própria construção e não prejudicam de forma significativa o recebimento da radiação solar.
Esse estudo determinou a colocação de módulos mais leves sobre a estrutura que tem pouca
capacidade de suporte (fibrocimento), porém, como esse tipo de módulo possui menor potência de geração
que os módulos que foram dispostos sobre a cobertura cerâmica, o número de módulos necessários para o
arranjo foi significativamente maior.
Por fim, o presente estudo demonstra que a implantação dos sistemas com módulos solares FV em
ambientes escolares, além de promover uma geração de energia limpa e renovável originando economia de
recursos financeiros a longo prazo, visa incentivar a consciência ambiental, envolvendo estudantes,
professores e a comunidade na busca por soluções sustentáveis.
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RESUMO
A economia de energia elétrica tem sido implementada ultimamente como meio para minimizar custos
finais com contas de energia, principalmente em se tratando de ambientes comerciais. As edificações são
responsáveis por demandar grande parte da energia gerada tanto no Brasil quanto no mundo. Os edifícios
comerciais possuem grande potencial de economia da energia, que muitas vezes não é conhecido. Se
priorizados, pode colaborar tanto para a redução de custos, quanto para a preservação ambiental. O objetivo
deste trabalho foi pesquisar o consumo energético de um supermercado de porte médio e os meios
utilizados para condicionamento térmico, com avaliação dos impactos no consumo de energia elétrica, bem
como as variáveis determinantes no desempenho energético da edificação. A metodologia consistiu no
levantamento de dados e monitoramento do consumo de energia elétrica de um supermercado,
relacionando-os com as temperaturas do ar, e outras variáveis, que incluíram o uso do estabelecimento
associado ao número de usuários, horário de funcionamento e principalmente, a forma de utilização dos
refrigeradores de alimentos. Os resultados foram obtidos através de análise estatísticas dos dados obtidos,
por meio de recursos do Excel e indicam que o fator que mais influenciou no consumo de energia elétrica
no supermercado durante o período diurno foi a temperatura do ar externo e não o número de usuários. Já o
consumo de energia elétrica no período noturno, que representou 37% do total diário, variou muito pouco
proporcionalmente com relação às mudanças na temperatura do ar externo. O acionamento de lâmpadas que
permanecem ligadas durante todo o dia, e a utilização de outros equipamentos elétricos, trocas de produtos
no refrigerador, dentre outros, contribuem para elevar o consumo de energia durante o período diurno.
Palavras-chaves: Consumo de Energia, Supermercado, Temperatura do Ar, Fatores de Consumo de
Energia.
ABSTRACT
The electricity savings have been implemented lately as a way to minimize costs with final bills, mainly
when it comes to commercial environments. The buildings are responsible for great fraction of the energy
generation generated both in Brazil and in the World. Commercial buildings have great potential for energy
savings that are often not known. When these factors are prioritized, they can contribute both to generate
financial savings, and for environmental preservation. The aim of this paper was to investigate the energy
consumption in a medium size supermarket and the means used for thermal conditioning, with evaluation of
the impacts on the electric energy consumption as well as the determinant variables in the energetic
performance of the building. The method consists in the data collection and monitoring of the consumption
of electric energy of a supermarket, relating them to air temperatures, and other variables, which included
the use of the establishment associated to the number of users, working hours and mainly, the way of using
the food refrigerators. The results were obtained through statistical analysis of the data obtained through
Excel resources and indicate that the factor that most influenced the consumption of electric energy in the
supermarket during the daytime period was the external air temperature and not the number of users.
Although, the consumption of electricity in the night period, which represented 37% of the daily total,
varied very little in proportion to the changes in the external air temperature. The activation of the lamps
that remain connected throughout the day, and the use of other electrical equipment, exchanges of products
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in the refrigerator, contributes to increase the energy consumption during the daytime period.
Keywords: Energy Consumption, Supermarket, Air Temperature, Power Consumption Factors.

1. INTRODUÇÃO
O consumo de energia elétrica demonstrou certa queda em alguns setores como o residencial e industrial no
país nos últimos anos devido à retração econômica e ao alto custo das tarifas. O setor comercial ainda que
tímido, teve ligeiro aumento no consumo de energia, segundo dados do BEN (2016). Contudo, a eficiência
energética continua uma questão prioritária e de responsabilidade social por se tratar da economia de
recursos naturais.
Considerando que 75% da energia consumida no Brasil derivam predominantemente de energia hídrica, o
compromisso com o uso eficiente desse bem se torna mais relevante, não só para o meio ambiente, quanto
para economia de divisas. Grande parte da energia elétrica consumida em ambientes de comercio poderia
ser economizada se houvesse maior conscientização ambiental.
Segundo PROCEL (2016), após um período com altas despesas com custos tarifários com a energia
elétrica, o setor supermercadista busca soluções na área de eficiência energética, uma vez que ainda não
absorveu os reajustes ocorridos no ano de 2015. Isso se intensifica principalmente, em se tratando de
pequenos estabelecimentos. Portanto, o setor de supermercados vem buscando e implementando algum tipo
de controle no consumo de energia, mesmo que visando somente minimizar os custos com a conta de
energia.
Pesquisas demonstram que são vários os fatores que contribuem para aumentar o consumo de energia em
ambientes comerciais, principalmente em se tratando de supermercados.
Neste sentido, Panesi (2009) afirma que a maior parte do consumo de energia em um supermercado, ocorre
com refrigeração, ar condicionado e iluminação. Isso é afirmado também por SOUZA (2016) que os
equipamentos de refrigeração representam até 38% do consumo total em ambientes de supermercados.
Panesi (2009) enfatiza a importância do controle dos três fatores (refrigeração, iluminação e
condicionamento de ar) para a redução do consumo de energia. Segundo Panesi (2009), os fatores que mais
contribuem para os desperdícios são o uso inadequado dos equipamentos, o subdimensionamento ou
superdimensionamento dos equipamentos, edificação antiga, inexistência de controle automático,
manutenção inadequada e funcionários despreparados para o gerenciamento de energia.
A existência de uma comissão de conservação de energia ou de alguém responsável para analisar o
desempenho energético da instalação em ambiente comercial de supermercados foi indicada em apenas
26% dos supermercados e 44% dos hipermercados, segundo o relatório BrasilSupermercados/Hipermercados(2005). Este relatório afirma que somente 62,6% dos supermercados e
66,7% dos hipermercados faz algum tipo de avaliação da instalação elétrica no estabelecimento. Com
relação ao controle da carga dos sistemas de refrigeração e à demanda máxima instalada, o percentual em
média é de 20,6% para os supermercados e 7,6% para os hipermercados pesquisados.
Gomazako (2007) analisou em vários aspectos o sistema elétrico de um Hipermercado com edificação
antiga, na região de Campinas, SP. O autor afirma que o sistema de ar condicionado representava um
acréscimo na demanda de energia de aproximadamente 60%. Após a instalação de um protótipo com
sistema de automação incorporado aos equipamentos existentes, concluiu-se que é possível aperfeiçoar e
economizar aproximadamente 20% do consumo de energia no hipermercado.
Já em suas pesquisas, Mangiapelo et al. (2011) afirmam que os sistemas de iluminação artificial tem uma
participação de 22% no consumo total de energia elétrica nas edificações comerciais brasileiras. Segundo os
autores, seria possível reduzir o atual consumo de energia com iluminação em aproximadamente 40%
somente com o uso de sistemas de automação na rotina de acionamento da iluminação.
Complementando as pesquisas anteriores, Vasconcellos et al. (2011) afirmam que ações conjuntas entre
consumidores e concessionárias constituem o principal alicerce para o desenvolvimento de metodologias
que possibilitam redução das perdas financeiras, técnicas, comerciais, ambientais e sociais das empresas de
distribuição e consumidores finais de energia elétrica, causadas pela má utilização desses recursos
Após diversas análises feitas em um supermercado, CARVALHO at al. (2016) concluem que há diversas
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formas de se obter economia de energia em supermercados, e ainda que há ações que não necessitam de
investimentos financeiro como é o caso da escolha de um bom contrato com a empresa distribuidora de
energia. Segundo CARVALHO et al (2016), as pesquisas nas faturas do supermercado indicaram que a
modalidade tarifária azul seria mais econômica que a verde. Neste contexto, o objetivo do estudo de caso a
seguir foi pesquisar o consumo energia elétrica e os meios utilizados para obter maior economia de energia
no ambiente de um edifício de supermercado de médio porte. Esse estabelecimento utiliza os próprios
refrigeradores de alimentos para condicionamento do ar no ambiente comercial, conforme BARBOSA
(2013).

1. OBJETIVO
Este trabalho teve como objetivo geral analisar o consumo energético em um supermercado de porte médio
e os meios utilizados para condicionamento térmico, com avaliação dos impactos no consumo de energia
elétrica, bem como as variáveis determinantes no desempenho energético da edificação.

2. METODOLOGIA

A metodologia consistiu no levantamento de dados e monitoramento do consumo de energia elétrica de um
supermercado, relacionando-os com as temperaturas do ar, e outras variáveis, que incluíram o uso do
estabelecimento associado ao número de usuários, horário de funcionamento e principalmente, a forma de
utilização dos refrigeradores de alimentos. Os resultados foram obtidos através de análise estatísticas dos
dados obtidos, por meio de recursos do Excel.

3.1 Caracterização da Área de Estudo

O estudo foi realizado avaliando os ambientes internos de um supermercado de médio porte no Distrito de
Barão Geraldo, no município de Campinas, SP. De acordo com dados do Instituto Agronômico de
Campinas, IAC (2012), a cidade de Campinas se encontra na latitude de 22º54’Sul com longitude
47º04’Oeste e altitude 669 metros. As temperaturas médias máximas são aproximadamente 29ºC no verão e
no inverno as temperaturas médias mínimas ficam em torno de 13,3°C. A média anual da umidade relativa
do ar é de 72% no período da manhã e 47,6% à tarde. O período médio de insolação é de 2628 horas/ano.
3.1.1 O Supermercado
O edifício ocupa um terreno de 1551,76 m2, com área total construída de 3.334,59 m2 sendo 1332,92 m2
utilizados para área de vendas (Figura 1).

Fig. 1- Imagem aérea do supermercado e região. Fonte: Google Earth (2013).

No Relatório PROCEL Supermercado/Hipermercado (2005) classifica-se os estabelecimentos que contém
entre 100 e 500 funcionários como porte médio. Com esses dados, foi possível classificar o supermercado
pesquisado como porte médio.
Há um grande número de pessoas circulando no local diariamente, ou seja, pessoas executando diversos
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tipos de atividades com objetivos diferentes. O local é utilizado tanto por usuários temporários (clientes),
como usuários permanentes (funcionários). São 129 funcionários utilizando o edifício diariamente.
No supermercado, os refrigeradores são distribuídos em diversos pontos do ambiente de vendas,
aproveitando o ar frio para condicionamento ambiental. A intenção com esse ato é economizar energia
elétrica. Porém, não existe comprovação de que esse é realmente um método seguro para essa finalidade.

3.2 Levantamento do Consumo de Energia
Foram levantados os dados de consumo de energia elétrica do edifício através das contas de energia elétrica
do período de um ano, bem como do contrato de fornecimento de energia do supermercado com a empresa
distribuidora local. Foram também coletados os dados do consumo de energia elétrica a cada quinze
minutos em um período de quarenta e dois dias.

2.3. Equipamento de Medição de Consumo e Demanda de Energia
O equipamento utilizado para medição e registro do consumo e demanda de energia elétrica é o ELO. 2113,
da ELO Sistemas Eletrônicos S.A. Esse equipamento possibilita às concessionárias de energia um
conhecimento detalhado do consumo e demanda de energia ativa e reativa para efeitos de faturamento,
especialmente nos consumidores que utilizam tarifas horo-sazonal (THS). É um equipamento para medição
e registro de energia ativa e energia reativa de circuito mono, bifásico ou trifásico. Possui memória de
massa que possibilita o traçado da curva de carga e tem capacidade de armazenamento das informações
para até 42 dias. Para estudo de caso, não foram utilizado os dados dos quarenta e dois corridos para todas
as etapas da pesquisa, uma vez que foram tratados dias com temperaturas médias específicas.
As informações geradas pelo medidor eletrônico ELO. 2113 podem ser obtidas de várias maneiras: via
leitura visual do mostrador, via coleta automática pela leitora programadora (ELO. 543/943), por meio da
saída do usuário, dentre outros. Através da leitora Direcional e Programadora, são obtidos os dados para
posterior processamento em PC. Os dados coletados são descarregados em formato de tabela Excel,
conforme modelo apresentado na tabela 1.
Tabela 1- Visualização dos Dados de Medição do Medidor Eletrônico de Energia
Landis+Gyr Equipamentos de Medição - Programa de Análise de Demanda - PAD Win 4.00.2
Data: 09/04/2013
Hora: 15:55:29

Leitora:

343042

Modelo: 0113

Equipamento: 40070637

Versão: 0123

Relatório da memória de massa
UC 40216195
Reg.

Data

Hora

kW

kWh

varIND

1

26/02

16:00

39,04

9,76

21376

4

26/02

16:15

131,584

32,896

65152

varCAP

SH

SR

FPot.

0

F

L

88 L

0

F

L90

DCR

UFER

3.4 Contrato de Fornecimento de Energia
A energia consumida pelo supermercado é fornecida pela concessionária local, Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL). O contrato de fornecimento de energia elétrica do estabelecimento é a tarifa Horosazonal verde. Segundo os dados de contratos com a distribuidora, a demanda contratada era de 150 kW,
passando-se a contratar a demanda de 160 kW, a partir de janeiro de 2011, atendendo as sugestões da
empresa de distribuidora de energia.

4. RESULTADOS
4.1 Consumo de Energia no Supermercado
O supermercado utiliza dezessete equipamentos refrigeradores de alimentos, sendo grande parte deles
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posicionados na área comercial. Eles são distribuídos na área de vendas visando melhorar o
condicionamento ambiental através do ar frio dissipado pelo funcionamento para economizar energia
elétrica. A figura 02 apresenta um resumo do consumo de energia elétrica do supermercado para o período
de um ano. Nota-se que no mês de setembro/2011, a demanda registrada (kW) foi mais elevada em relação
a Agosto/2011, o que motivou a atualização do contrato de fornecimento de energia, passando da demanda
de 150 KW para 160 kW.

Fig.02- Demanda de Energia Elétrica do Período de um Ano.

A figura 03 apresenta o comportamento de consumo de energia do supermercado de médio porte. O
horário de funcionamento do mesmo é das 7 horas da manhã até às 20h: 30min, e aos domingos até às 13
horas. Nota-se um grande pico de consumo de energia logo após a abertura, com o acionamento de todos
os componentes que consomem energia. Nota-se ainda que o maior consumo foi registrado às 16 horas.
Este supermercado de médio porte utiliza os equipamentos de refrigeração de alimentos como meios para
condicionamento do ar no ambiente de vendas. Já no hipermercado esse pico é registrado às 13 horas,
conforme figura 04.
Os dados das figuras 03e 04 não representam dias específicos, eles foram utilizados somente para análise
do comportamento energético entre os estabelecimentos, ou seja, um supermercado de médio porte, e um
hipermercado.

Fig. 03 - Controle de Consumo de Energia Elétrica no Supermercado de Médio Porte.
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A figura 04 apresenta o comportamento típico de um dia de consumo de um hipermercado, de acordo com
Panesi (2009). Nota-se um aumento significativo no consumo do hipermercado entre 9 e 17 horas, com
pico às 13 e 14 horas.

Fig. 04- Controle de Demanda de um Hipermercado- Fonte: adaptada de Panesi (2009).

Ao comparar os dados das figuras 03 e 04 com o comportamento diário entre os dois estabelecimentos,
mesmo sendo duas edificações distintas, um deles de médio porte e o outro de grande porte, ou seja, um
supermercado e um hipermercado, nota-se certa semelhança na trajetória do consumo diário de energia. Em
um determinado período do dia, o consumo de energia dos dois supermercados é muito mais elevado que
no período noturno e após a abertura (8h) o consumo novamente volta a se elevar com um pico maior.
Entretanto, mesmo com certas semelhanças, o supermercado de médio porte pesquisado demonstrou maior
irregularidade no comportamento no período de funcionamento.

4.2 Consumo Médio de Energia e Temperaturas Médias Externas
A energia consumida no período de quinze dias foi comparada com a temperatura média diária da área
externa do edifício no horário de funcionamento do estabelecimento. Os dados das temperaturas foram
adquiridos via site accuweather (2013) que fornece dados da temperatura diária. Foram analisados cinco
grupos, sendo cada grupo correspondendo a um período de dias, com três temperaturas médias diferentes
para cada grupo. O primeiro grupo teve temperatura média de 21,6 0C, compreendendo os dias de
27/02/2013 a 03/03/2013, o segundo grupo com temperatura média de 27 0C, de 04/03 a 08/03/2013 e o
terceiro grupo com temperatura média de 30,4 0C, nos dias 18, 19, 20, 28 e 29/03/2013. Os dados da
temperatura média diária encontram-se na figura 05.
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Fig 05- Temperatura Média Diária para o conjunto de dias estudados

Nota-se que o maior pico no consumo de energia se deu às 15 horas com a temperatura média de 30,40C.
Observa-se um aumento no consumo de energia elétrica nos dias com temperaturas médias de 21,60C e
30,40C, às 12 horas. É interessante notar que para o conjunto de dias com temperaturas mais amenas,
21,60C e 27 0C, às 16 horas ocorreu queda no consumo de energia, enquanto no mesmo horário demonstrou
maior consumo de energia na temperatura mais elevada, com 30 graus, como visto na figura 06.

Fig. 06- Consumo Médio de Energia com Relação à Temperatura Média Externa

4.3 Consumo Médio de Energia nos Períodos Noturno e Diurno
Ao longo dos diversos grupos de dias com temperaturas médias diferentes, o consumo noturno de energia
elétrica representa em torno de 37% do total diário. É interessante notar que essa proporção pouco varia
entre os dias de maior ou menor temperatura.
Tabela 02- Consumo de Energia nos Períodos Noturno e Diurno
Noite(kWh)

Dia (kWh)

Total (kWh)

% noturno

% diurno

Temp. média

Grupo A

72,8

126,8

199,6

0,3647

63,53%

30,4 0C

Grupo B

69

117

186

0,3710

62,90%

27 0C

Grupo C

63,4

105

168,4

0,3765

62,36%

21,6 0C

A diferença no consumo médio de energia nos períodos diurnos e noturnos encontram-se na figura 07.
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Fig. 07- Consumo Médio de Energia nos Períodos Diurno e Noturno

4.4 Correlação entre Consumo de Energia e Temperatura Média
A correlação entre o consumo de energia nos períodos diurno e noturno e ainda entre o consumo versus
temperatura do ar se encontram na tabela 03. Nota-se que há uma alta correlação entre o consumo nos dois
períodos. Quanto se trata de temperatura e consumo a correlação ainda é muito alta.
Tabela 03- Correlação entre temperatura e consumo de energia

Cons. Dia
(kWh)

Cons.
Noite
(kWh)

Cons.
Total
(kWh)

30,4

126,8

72,8

199,6

27

117

69

186

21,6

105

63,4

168,4

Temperatura (0C)

CORRELAÇÃO

Entre diurno
e noturno

Temp. e
Consumo
Total

Consumo
Diurno e
temp.

Consumo
Noturno e
temp.

0,9986

0,9984

0,9974

0,9998

4.5 Consumo Médio de Energia Relacionado ao Número de Usuários
O consumo de energia elétrica do supermercado foi comparado também com a movimentação de usuários
em diversos horários na área interna do estabelecimento e ao comparar com os dados da figura 06 não
demonstra nenhuma influência entre energia e o número de usuários, conforme dados da tabela 04.
fator que mais influenciou no consumo de energia elétrica no supermercado foi à temperatura externa e não
o número de usuários. Comparando os dados de consumo energético com o número de usuários, observa-se
que não há relação entre o consumo horário e a ocupação com o número total de usuários. Em
contrapartida, o consumo de energia acompanha a variação da temperatura externa.
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Tabela 04- Número de Usuários por Horário
Horário

Total

(%)

08:00 horas

93

16%

10:00 horas

89

15%

12:00 horas

113

20%

14:00 horas

100

17%

16:00 horas

88

15%

18:00 horas

96

17%

Total de usuários

579

100%

5. CONCLUSÃO
Os dados do consumo de energia elétrica indicam que não há relação entre o consumo de energia e o
número de usuários, uma vez que não se observa aglomeração de pessoas. O fator que mais influencia no
consumo de energia elétrica no supermercado é a temperatura do ar externo, observando-se uma relação
direta entre o consumo de energia e a temperatura média do ar. Aqui se trabalhou com as temperaturas
médias externas, mas observa-se que o consumo aumenta bruscamente nas primeiras horas de
funcionamento, mantendo-se sempre alto durante o dia. Os equipamentos são acionados por termostato, o
que explica esse comportamento, pois aumenta o ganho de calor no ambiente devido abertura de portas e
ao próprio calor dos aparelhos existentes no ambiente. Além disso, há constante reposição de produtos nos
refrigeradores, o que faz utilizar mais energia para o resfriamento dos alimentos. Ainda há também, o
acionamento das lâmpadas que permanecem ligadas durante todo o período do dia, e a utilização de
equipamentos elétricos.
É importante frisar que a análise das condições ambientais do edifício de supermercado pode contribuir
para os estudos de eficiência energética em ambientes dessa natureza, devido à ausência de estudos
referentes a esse tipo de estabelecimento comercial que abordem esses aspectos. Pode contribuir, também,
para a adequação ambiental desses ambientes, propiciando melhores condições de trabalho aos
funcionários.
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RESUMO
Este artigo trata de medidas de otimização do consumo de energia elétrica em um contexto de expansão urbana
e dos impactos da produção de edificações de baixa eficiência energética que se refletem na demanda por
energia elétrica. Nesse contexto o desempenho de sistemas de proteção solar cumpre um importante papel,
considerando as variadas possibilidades de configurações de brise-soleils (fixos, móveis - mecânicos ou
automatizados), que impactam no desempenho lumínico, térmico e energético das edificações. Tem como
objetivo realizar um estudo comparativo do desempenho de um sistema de proteção solar de uma edificação
com elevado nível de isolamento térmico utilizando para isso a ferramenta Energy Management System (EMS)
do software EnergyPlus. As estratégias metodológicas propostas envolvem a análise da configuração de cinco
diferentes sistemas de proteção solar para os fechamentos transparentes, modelagem dos brise-soleils fixos,
implementação do EMS e por fim, análise dos resultados das simulações realizadas. Foram avaliados os
percentuais de conforto térmico em todo ano e o comportamento da temperatura interna nas semanas típicas
de inverno e verão. Os casos simulados apresentaram elevados níveis de conforto térmico com temperaturas
internas próximas da temperatura neutra, obtendo no melhor caso com a utilização persianas externas
automatizadas pelo sistema EMS nos fechamentos transparantes, 88,73% de conforto térmico para a Zona
Bioclimática 2, que possui estações com temperaturas bem definidas.
Palavras-chave: Proteção solar, brise-soleil, eficiência energética, EnergyPlus

ABSTRACT
This article deals with measures to optimize the consumption of electric energy in a context of urban expansion
and with the impacts of the production of buildings with low energy efficiency that impact in the demand for
electric energy. In this context, the performance of solar protection systems plays an important role,
considering the varied possibilities of brise-soleils configurations (fixed, mobile - mechanic or automated),
which impact on the lighting, thermal and energetic performance of buildings. It aims to conduct a comparative
study of the performance of a solar protection system of a building with a high level of thermal insulation using
the Energy Management System (EMS) tool of the EnergyPlus software. The methodological strategies
proposed involve the analysis of the configuration of five different solar protection systems for the transparent
closures, fixed brise-soleils, EMS implementation and, finally, analysis of the results of the simulations. The
percentage of thermal comfort were evaluated throughout the year and the behavior of the internal
temperature in the typical weeks of winter and summer. The simulated cases reached high levels of thermal
comfort with internal temperatures close to the neutral temperature, achieving in the best case with the use of
external blinds automated by the EMS system in the windows, 88.73% of thermal comfort for the Bioclimatic
Zone 2, which has seasons with accentuated temperatures.
Keywords: Solar protection, brise-soleil, energy efficiency, EnergyPlus
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1. INTRODUÇÃO
Pode-se reduzir o consumo de energia de uma edificação através da incorporação de práticas de
racionalização desde o início do projeto até a execução. Uma das formas de obter esta eficiência na
arquitetura é utilizar as recomendações bioclimáticas para o local que se está inserido (OLGYAY, 1963),
analisando as possibilidades que visam tratamento da envoltória adequado à região climática e melhorando
as trocas térmicas para a melhoria do conforto dos usuários (GIVONI, 1998). As edificações são
responsáveis por 51% do consumo de energia elétrica no Brasil (BEN, 2016), e neste sentido, com o
objetivo de promover a eficiência energética dos edifícios, uma das alternativas é a otimização de
dispositivos de sombreamento a partir do método de simulação computacional. O brise é um dispositivo
de controle de radiação solar que auxilia no desempenho termoenergético das edificações e pode ser
projetado de variadas formas. Influencia diretamente no envoltório da edificação ou por inteiro na própria
fachada, na difusão e controle da entrada de luz visível e como controlador dos ganhos de radiação (ondas
curtas) para atenuar o efeito estufa dos ambientes internos, diminuindo a dependência dos controladores
artificiais de ar. Dessa forma, os processos de otimização podem estar voltados tanto à maximização ou
minimização de uma função (ANFLOR, 2007). Assim, Segundo Bittencourt (1988), a solução correta de
um brise é fruto da combinação adequada dos seguintes fatores: eficiência ambiental, plasticidade,
privacidade, luminosidade, visibilidade, ventilação, durabilidade, custos de implantação e manutenção.
Isso contribui diretamente para o conforto térmico e luminoso dos ambientes com soluções passivas.
Diversos trabalhos já realizados investigaram a redução no consumo de energia elétrica a partir do
uso de proteções solares que, fazendo-se uso da simulação computacional, caracterizaram o consumo de
edifícios de escritórios para diversas capitais brasileiras. Em um caso-base de um escritório de
Florianópolis, com brises verticais e horizontais, registrou-se até 11,6% de redução no consumo de energia
(SIGNOR, 1999). Vega, Cunha e Silva (2010) caracterizaram a viabilidade econômica de implantação de
um sistema de proteção solar na fachada oeste de edificação hoteleira na Zona Bioclimática 2,
caracterizada por possuir temperaturas altas no verão e baixas no inverno. Este estudo demonstra que
através de um bom planejamento dos dispositivos de proteção solar, é possível implementa-los neste
contexto climático.
A eficiência energética é medida e associada com a busca pelo máximo nível de conforto térmico
e luminoso dos ambientes, com o menor consumo de energia. Nesse sentido, o brise encaixa-se como
elemento arquitetônico que pode maximizar o nível de eficiência energética das edificações. Todavia, para
um bom dimensionamento do dispositivo, considerando as zonas bioclimáticas mais frias do país, leva-se
em conta o ano inteiro, períodos frio e quente, de forma a manter a temperatura de conforto, em torno de
18°C a 29°C para países em desenvolvimento. No caso de temperaturas acima de 20°C, faze-se uso do
sombreamento, ou seja, o conforto térmico só é possível quando há bloqueio da radiação direta sobre as
pessoas (GIVONI, 1998). Concomitante a isso, pelo método de Olgyay (1963) o conforto térmico só é
possível próximo aos 29°C se as pessoas estiverem na sombra. Assim, um aspecto de grande importância
para o uso de proteções solares é seu dimensionamento adequado. Utilizar o mesmo ângulo de
sombreamento para todas as orientações não é o mais indicado para avaliar o aproveitamento de luz
natural, devido às variações geométricas da trajetória aparente do sol ao longo do dia. Cada orientação
demanda um tipo de proteção específica, seja fixa ou móvel, e para tanto a simulação computacional pode
apresentar os índices do desempenho do dispositivo em cada situação, justificando o seu uso.
Os programas de simulação termoenergética de edificações são ferramentas de análise e apoio a
decisões nos projetos, dando a possibilidade ao projetista de uma escolha mais criteriosa quanto à
tipologia, implantação, materiais e equipamentos a serem escolhidos, bem como às características dos
fechamentos opacos e transparentes. Os softwares têm se mostrado cada vez mais amigáveis para as
simulações computacionais, por outro lado, exige do usuário um nível maior de conhecimento para a
obtenção de bons resultados nas simulações. Neste trabalho o processo de simulação determinará o
desempenho de diferentes dispositivos de sombreamento.

2. OBJETIVO
O objetivo desse trabalho é avaliar e comparar o nível de conforto térmico de uma edificação com elevado
nível de isolamento térmico otimizando o sistema de proteção solar com aplicação de brises fixos e
automatização de persianas, gerando cinco propostas distintas (Tabela 1).

3. MÉTODO
O desenvolvimento do presente trabalho seguiu quatro etapas para sua execução. Na primeira etapa foram
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definidas as alterações propostas pelo trabalho descritas na Tabela 1, em seguida, iniciou-se a etapa de
modelagem dos brises fixos para a edificação discutida no subitem 3.5. Para a terceira etapa, foram
implementadas as alterações que envolviam o Energy Management System (EMS). Por ultimo foram
realizadas as simulações dos casos e a análise dos dados obtidos.
Buscando avaliar os níveis de conforto térmico do modelo em estudo com diferentes dispositivos
de proteção solar (Tabela 1), foi realizada a simulação computacional para cada caso, utilizado o software
EnergyPlus, versão 8.4.0. A modelagem da edificação foi feita na interface gráfica do Sketchup 2015,
utilizando o plug-in Legacy da Open Studio 1.0.13. O arquivo climático utilizado para a simulação foi o
de Camaquã, com latitude 30° 51’ 04” Sul, Zona Bioclimática Brasileira 2. Para isso, foi feito o
dimensionamento das proteções solares, brises fixos, de modo a permitir a entrada da radiação solar direta
durante o inverno e bloqueá-la no verão. A forma foi confeccionada e calculada no estudo das cartas
solares, croquis e posteriormente analisada no Programa SUN TOOL da Autodesk. Dessa forma, foram
testados e apurados 5 casos, descritos na Tabela 1, com variações de protetores solares nas janelas.
Modelos
Caso 01
Caso 02
Caso 03
Caso 04
Caso 05

Tabela 1 – Descrição dos modelos.

Descrição

Com persianas internas automatizadas (EMS);
Com persianas externas automatizadas (EMS);
Com brises externos fixos;
Com persianas internas manuais com agenda anual;
Sem obstrução solar

3.1. Descrição do edifício e modelagem
O projeto arquitetônico utilizado é uma residência unifamiliar adaptada ao padrão Alemão Passive House,
desenvolvida na pesquisa “CASA BIOCLIMÁTICA NZEB E QUALIDADE DO LUGAR: Entrelaçando
experiências entre Portugal e Rio Grande do Sul/Brasil” (DALBEM, 2016). Foi feito o dimensionamento
das proteções solares, de modo a permitir a entrada de radiação solar direta durante o inverno e bloqueála no verão. O projeto foi desenvolvido com base em estratégias passivas de condicionamento térmico
seguindo critérios exigidos pela Standard Passive House (DALBEM, 2016).
A residência possui 126,45 m² e é constituída de dois pavimentos (Figura 1), sendo que no térreo
estão a cozinha e sala de estar integrados, dois dormitórios e banheiro, e o pavimento superior com área
de trabalho, área técnica e lavabo. O projeto ainda contempla garagem e um solário localizado na
orientação norte com cobertura e paredes translúcidas, com proteção solar na cobertura que permite
aproveitar os ganhos de radiação solar para aquecimento passivo no inverno e ser bloqueada no verão. O
solário poderá ser aberto para permitir a ventilação natural, durante o verão (DALBEM, 2016). O projeto
foi orientado sobre o eixo leste/oeste, maximizando a fachada norte, aumentando assim os ganhos de
radiação solar no inverno e reduzindo os ganhos indesejáveis no verão. A área envidraçada corresponde a
24% da área opaca do edifício. O percentual de abertura na fachada norte é de 24,95%, sul 5,93%, leste
1,97 e oeste 5,91% (DALBEM, 2016).

Figura 1 – Planta baixa (Autores).
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3.2 Configurações gerais do modelo
Para a configuração das simulações, considerou-se o edifício com ocupação usual, tendo sido utilizados
os valores padrões de iluminação, ocupação e uso dos equipamentos apresentados no RTQ-R ─
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais
(RTQ-R, 2012). As rotinas de ocupação foram configuradas separadamente para os dias de semana e para
os finais de semana, conforme dados do RTQ-R (2012).
A taxa de metabolismo utilizada foi de 81 W/pessoa nos dormitórios e de 108 W/pessoa na
sala/cozinha, conforme recomendado pelo RTQ-R. Já a densidade de potência instalada de iluminação foi
de 6 W/m² nas salas e de 5 W/m² nos dormitórios. As agendas de iluminação foram configuradas
separadamente, para os dias de semana e para os finais de semana, com os valores estabelecidos pelo
regulamento.
A densidade de carga interna com equipamentos recomendada é de 1,5 W/m² para a sala,
consideradas no período de 24 horas, durante todo o período da simulação. A temperatura média do solo
foi calculada com o programa Slab vinculado ao EnergyPlus, com base nos valores médios das
temperaturas internas e externas da edificação. O modelo de ventilação natural foi definido conforme o
AirFlowNetwork do EnergyPlus, com as configurações de operação de aberturas e setpoint de operação
de acordo com o RTQ-R (2012), que recomenda a temperatura de termostato de 20ºC.

3.3. Configurações termofísicas da envolvente opaca
Os elementos construtivos da edificação foram adotados de modo a atender aos requisitos da Standard
Passive House, observando a adaptação para climas quentes, onde a transmitância térmica deve ser
próxima a 0,30 [W/(m².K)], para todos os elementos da envolvente opaca. As Tabelas 2, 3, 4 e 5
apresentam as propriedades térmicas dos materiais utilizados, e a transmitância térmica (U) do elemento
de construção, considerando as resistências superficiais interna e externa, de acordo com a NBR 15220.
Tabela 2 - Composição das paredes externas (DALBEM, 2016).
PAREDES EXTERNAS
Rsi= 0,13
Composição
e (m)
λ [W/(m.K)]
R [(m²K)/W]
Reboco interno
0,02
1,15
0,02
Tijolo Térmico Weber
0,24
0,22
1,07
Isolamento térmico - EPS
0,08
0,04
2,00
Reboco externo
0,02
1,15
0,02

Rse= 0,04
U [W/(m²k)]

0,31

e = espessura, λ = condutividade , R= resistência térmica, U= Transmitância.
Tabela 3 - Composição Laje de Piso (DALBEM, 2016).
LAJE DE PISO
Rsi= 0,17
Constituição
e (m)
λ [W/(m.K)]
R [(m²K)/W]
Revestimento cerâmico
0,01
0,90
0,01
Argamassa de assentamento
0,04
1,15
0,02
Isolamento Térmico - EPS
0,08
0,04
2,00
Laje pré-moldada
0,25
0,19

Rse= 0,17
U [W/(m²k)]
0,40

e = espessura, λ = condutividade , R= resistência térmica, U= Transmitância.
Tabela 4 - Composição da cobertura (DALBEM, 2016).
COBERTURA
Rsi= 0,10
Constituição
Reboco interno
Laje pré-moldada
Isolamento térmico - EPS
Reboco externo
Telha de cerâmica
Câmara de ar

e (m)
0,02
0,25
0,08
0,02
0,05
-

λ [W/(m.K)]
1,15
0,04
1,15
0,1
-

R [(m²K)/W]
0,02
0,19
2,00
0,02
0,5
0,14

Rse= 0,10
U [W/(m²k)]

0,32

e = espessura, λ = condutividade , R= resistência térmica, U= Transmitância.
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Parâmetros
Padrão de uso Ocupação (pessoa/m²)

Tabela 5 – Parâmetros utilizados para simulação (DALBEM, 2016).
Valores Adotados
Dormitório 1
Dormitório2
Sala de Estar / Cozinha
0,13
0,18
0,07

Padrão de uso Iluminação (W/m²)
Padrão de uso –
Equipamentos (W/m²)
Setpoint de aquecimento
(°C)
Setpoint de resfriamento
(°C)
Coeficiente de
Performance do sistema de
condicionamento de ar –
COP (W/W)

Dormitório 1
5
Dormitório 1
Desligado

Dormitório2
5
Dormitório2
Desligado

Sala de Estar / Cozinha
6
Sala de Estar / Cozinha
2,00

Escritório
0,07
Escritório
6
Escritório
2,00

22°
24°
Aquecimento

Resfriamento

2,75

3,00

Fonte: adaptado do RTQ-R, INMETRO (2012)

3.4. Configuração dos fechamentos transparentes
As esquadrias adotadas são compostas por vidros duplos compostas por vidro Planitherm Ultra N de 6mm,
camada de ar de 14mm e vidro Planilux de 6mm, apresentando fator solar (FS) de 0,57 e transmitância
térmica (Uvidro) de 1,5 [W/(m².K)]. A caixilharia é em PVC, na cor branca, sendo que a transmitância
térmica (Ucaixilharia) é de 1,5 [W/(m².K)] (DALBEM, 2016).

3.5. Configuração do EMS
O EMS é um recurso do EnergyPlus que permite realizar rotinas de execução automatizadas para os
modelos desenvolvidos pela ferramenta (U.S DEPARTMENT OF ENERGY, 2016). Utilizando suas
funcionalidades é possível realizar operações complexas para supervisionar o comportamento da
edificação, bem como definir critérios para obter informações específicas durante o processo de
simulação. Para simulação com o uso do EMS, EnergyManagementSystem, uma série de rotinas precisam
ser definidas pela ferramenta. Dentro destas rotinas as funcionalidades desejadas são implementadas e
acionadas para o processo de simulação. Neste trabalho, a aplicação do EMS voltou-se ao uso de
dispositivos de bloqueio solar na abertura (controle de janela).
Para o processo de desenvolvimento do algoritmo aplicado no EnergyPlus para chamadas do EMS
nos modelos com persianas externas e internas automatizadas (casos 1 e 2 da Tabela 1), foram
convencionados dois limites de temperaturas a fim de estimar o período em que as alterações nos casos
sejam realizadas. O critério utilizado levou em consideração a temperatura externa, tendo como valores
limites 18ºC e 29ºC. O dispositivo atuará nas persianas dos dois modelos de forma parcial quando a
temperatura estiver entre os dois limites. Todavia, abaixo de 18ºC (baixa) o dispositivo é desativado e a
persiana é aberta, já com temperatura acima de 29ºC (elevada) o dispositivo é acionado, configurando um
bloqueio total pela persiana automatizada. De acordo com o gráfico abaixo (Figura 2), podemos
compreender o comportamento variante do EMS ao longo do ano para a edificação estudada, considerando
todas as janelas onde o EMS foi utilizado nas persianas.

Comportamento do E.M.S ao longo do ano
1

Comporta
mento do
E.M.S

0,5
0

Figura 2 – Comportamento do Energy Management System ao longo do ano (Autores).

O comportamento das persianas com o EMS varia ao longo do ano de maneira parcial. Quando o
valor for 1, as persianas se encontram totalmente abertas. Quando o valor for 0, as persianas estão
fechadas, já para valores intermediários de 1 a 0 (temperaturas entre 18°C e 29°C), o comportamento do
dispositivo nas persianas (abertura e fechamento das aletas) se dá de maneira parcial.
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Para a aplicação estudada, a utilização do EMS baseou-se no fato de que o dispositivo apresenta a
possibilidade de automatização da persiana de maneira parcial entre os valores de temperatura estipulados.
Isto é, os resultados obtidos durante a simulação, apresentam valores entre 0 e 1 (diferente de uma agenda
de sombreamento manual do EnergyPlus, onde apenas valores fixos podem ser atribuídos para o
sombreamento da edificação).

3.6. Configuração da persiana interna manual
A respeito do Caso 4 descrito na Tabela 1, que apresenta o modelo com proteção solar utilizando persianas
internas manuais, sua agenda de funcionamento ocorre do início do mês de novembro até o final do mês
de abril (meses com temperaturas mais elavadas na Zona Bioclimática 2), permanecendo desligada no
restante dos meses do ano.

3.7. Dimensionamento dos dispositivos de proteção solar fixos – Brise Soleil
Inicialmente, foi definido na Carta Solar para latitude 30° 51’ 04” os meses do ano e as horas do dia com
eficiência total do protetor solar. Nesse momento entraram questões de projeto onde foram considerados
o tipo de clima local (os horários de maior intensidade solar e temperatura para cada orientação) a atividade
do ambiente e o propósito de otimização que se quer chegar.
O tempo estimado de sombreamento da orientação norte funcionou das 10:00h as 14:00h de 23 de
outubro a 21 de fevereiro. Nesta orientação o dispositivo de proteção, placa horizontal, contempla as
aberturas dos dormitórios e sala de estar. Os brises ficaram com 1,5m de largura para todas as aberturas e
4,96m de comprimento para os dormitórios.
A análise da eficiência dos brises foi realizada no software SUN TOOL da empresa Autodesk. De
acordo com o software, observou-se que a eficiência máxima do brise se deu entre o período de maior
altura solar, no solstício de verão às 12 horas, e o de menor altura, até as 16 horas do dia 21 de fevereiro,
conforme estipulado no cálculo de sombreamento.

3.8. Simulação Termoenergética
Cada ambiente da residência foi tratado como uma Zona Térmica. Foram avaliados apenas os ambientes
de permanência prolongada da residência, de acordo com os dados da Tabela 5. Neste caso, os
ambientes analisados foram os dois dormitórios, sala de estar conjugada com cozinha e com o mezanino.
A proposta de utilizar o RTQ-R como parâmetro para configuração das simulações reside no fato de
considerarmos a edificação em operação, ou seja, ocupada. Nesse sentido foram utilizados os padrões de
uso e ocupação preconizados no RTQ-R descritos na Tabela 5.

3.9. Análise de conforto térmico
O método utilizado para a avaliação do conforto térmico do ambiente foi o modelo adaptativo da ASHRAE
Standard 55 de 2010. Para a realização da análise, primeiramente, foram coletados, a partir das simulações,
os dados de saída de temperatura operativa interna. Estes foram inseridos no software Microsoft Excel®
e, com os dados de temperatura externa presentes no arquivo climático, foi feita uma média horária
mensal. Com a média mensal da temperatura do ar externo ao ambiente, foi possível calcular a temperatura
operativa de conforto para cada mês.
Após todos os meses terem sua temperatura operativa de conforto calculada, os limites de conforto
para 80% de aceitabilidade foram aplicados, e com isso obteve-se as horas de conforto térmico, horas de
desconforto por frio e por calor durante as 8760 horas do ano em que a edificação está ocupada. Para o
desconforto por calor foi considerado os valores acima do limite de aceitabilidade e o desconforto por frio
abaixo do limite. Essa metodologia foi aplicada para os cinco casos, descritos anteriormente. Foram
obtidas assim as horas de conforto térmico do ambiente com cada estratégia, consequentemente, como
também a estratégia mais adequada para o ambiente em termos de conforto térmico segundo o modelo
adaptativo.
O Modelo adaptativo da ASHRAE Standard 55 (2013) é válido somente para ambientes
climatizados naturalmente. Esse modelo relaciona as temperaturas internas e externas do ambiente.
Através da temperatura externa o modelo determina a temperatura operativa de conforto através da
Equação 1:
Toc = 18,9 + 0,255 text

Equação 1

Onde:
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Toc é a temperatura operativa de conforto [Cº];
Text é a temperatura média mensal externa [Cº].
Uma oscilação da temperatura operativa interna em relação à temperatura operativa de conforto
entre +2,5 °C e -2,2°C estabelece uma aceitabilidade de 90%, e entre +3,5°C e -3,2°C uma aceitabilidade
de 80% (ASHRAE 55, 2013), sendo que a temperatura operativa interna pode ser calculada com base na
realização de simulações termodinâmicas.

4. RESULTADOS
Para análise dos resultados, foram simulados os cinco casos propostos. “São eles, com persianas internas
(Caso 01) e persianas externas (Caso 02), ambos automatizados pelo EMS do Energy Plus; com brises
horizontais fixos (Caso 03); dispositivo convencional de sombreamento de persiana interna (Caso 04) e,
por fim, sem dispositivo de sombreamento (Caso 05).
A análise foi realizada com a comparação entre os cinco modelos, verificando o conforto térmico
da edificação representado neste trabalho graficamente pelo dormitório. Esta zona foi escolhida pois
apresentou os maiores percentuais de conforto quando comparada as demais zonas da edificação.

4.1. Resultados Gerais
Conforme o gráfico apresentado na Figura 3, observa-se que o comportamento do dormitório da residência
unifamiliar com elevado isolamento térmico, considerando todas as horas do ano, apresentou uma variação
nos percentuais de conforto em todos os casos para Zona Bioclimática 2. O caso com persianas externas
automatizadas (EMS) apresentou 88,73% de conforto, seguido pelas persianas internas automatizadas
(EMS) 87,24%, brise fixo 87,02%, persiana interna convencional 85,68% e sem dispositivo de
sombreamento 80,14%.

88,73%

Percentual de conforto térmico para o dormitório
87,24%

87,02%

85,68%
80,14%

Persianas
Persianas Internas
Externas
Automatizadas
Automatizadas
(EMS)
(EMS)

Brise Fixo

Persiana Interna Sem Dispositivo
Convencional de Sombreamento

Figura 3 - Análise do percentual de conforto para os casos estudados (Autores).

4.2. Análise dos resultados sobre o EMS
Analisando as configurações de proteção solar automatizada com o EMS, é possível perceber que os dois
modelos com EMS na persiana (interna e externa) foram os que apresentaram os melhores resultados
entre os casos propostos considerando a Zona Biolimática 2. A diferença entre o modelo que utilizou EMS
externo nos fechamentos (melhor percentual de conforto conforto térmico) com o modelo sem nenhum
dispositivo de sombreamento (pior percentual de conforto térmico) foi de 8,59%.

4.3 Resultados do comportamento da temperatura interna (temperatura operativa)
Com relação aos resultados de temperatura operativa para semana típica de verão (Figura 4), em
todos os casos apresentou um comportamento semelhante para todos os dias da semana típica de verão.
Além disso, as temperaturas encontradas se dispuseram durante toda semana típica dentro da faixa de
conforto (entre Tn + 3,5 e Tn – 3,2).
Outra característica sobre o comportamento da edificação para a semana de verão com os
dispositivos de sombreamento é que a temperatura operativa se manteve na maior parte dos dias
próxima da temperatura neutra, exceto nos dias em que a temperatura externa apresentou grandes
oscilações, variando entre os limites superior (Tn + 3,5) e inferior (Tn – 3,2).
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Temperatura Operativa para Semana Típica de Verão
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Dia da semana
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Temp. Op. EMS Interno
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7

Tn +3,5
Temp. Op. Com Brise
Temp. Op. Sem Brise

Figura 4 – Análise da temperatura operativa para semana típica de verão (Autores).

O comportamento da temperatura operativa para a semana típica de inverno está muito próximo ao
limite inferior (Tn – 3,2). De acordo com a variação da temperatura externa, alguns casos saíram
levemente da faixa de conforto, no início e nos últimos dois dias da semana. Comparando as semanas
típicas, podemos perceber que o comportamento da casa utilizando os dispositivos de sombreamento
testados, tanto para verão quanto para inverno, através da temperatura operativa se manteve
predominantemente dentro da faixa de conforto, oscilando apenas em situações onde a temperatura
externa apresenta valores muito altos (verão) ou baixos (inverno).
Analisando apenas o melhor percentual de conforto térmico estudado (persianas externas
automatizadas) para a semana típica de verão, podemos perceber que a temperatura operativa se manteve
muito próxima à neutra, oscilando em alguns casos e se aproximando do limite inferior (Tn – 3,2) no
período intermediário da semana. O pior caso (sem dispositivo de sombreamento) para semana típica de
verão apresentou uma curva semelhante à do melhor caso, embora os valores tenham se distanciado da
temperatura neutra e se aproximado dos limites inferior e superior ao longo da semana.
Considerando a semana típica de inverno, observa-se que o comportamento das persianas externa
e interna automatizadas (EMS) são os únicos que se distanciam do limite inferior (Tn – 3,2) e se
aproximam da temperatura neutra em alguns dias da semana, correspondendo à expectativa do
comportamento dos casos com melhor percentual de conforto térmico. Já o caso sem nenhum dispositivo
de sombreamento, durante toda semana típica de inverno manteve suas temperaturas muito próximas ao
limite inferior, saindo da zona de conforto na segunda metade da semana típica.

40

Temperatura Operativa para Semana Típica de Inverno

35
Temperatura (C)

30
25
20
15
10
5
0
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2

externa
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Temp. Op. EMS Externo

3

5
4
Dia da semana

Tn -3,2
Temp. Op. Persiana
Temp. Op. EMS Interno

6

7

Tn +3,5
Temp. Op. Com Brise
Temp. Op. Sem Brise

Figura 5 – Análise da temperatura operativa para semana típica de inverno (Autores).
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Traçando um comparativo entre o comportamento das Figuras 4 e 5, para semana de verão a
temperatura operativa apresentou resultados muito próximos à temperatura neutra, enquanto na semana
de inverno os valores se mantiveram muito próximos ao limite inferior (Tn – 3,2), o que indica o um
desempenho um melhor dos dispositivos de sombreamento testados no período do verão.
4.4 Resultados para os fluxos térmicos de calor
As Figuras 6 e 7 apresentam o fluxo térmico para o dia mais rigoroso da semana mais quente de verão na
Zona Bioclimática 2.
O fluxo térmico para o caso com persianas externas automatizadas (EMS) apresentou um ganho de
calor menor pelas esquadrias quando comparado ao modelo sem nenhum dispositivo de sombreamento
no período das 10 às 17hrs. Embora a perda de calor por condução nas superfícies opacas tenha sido maior
no mesmo período para o caso sem dispositivos de sombreamento, o ganho de calor por esquadrias por
condução e transmissão neste mesmo caso, fez com que o desempenho da proteção solar obtida com as
persianas automatizadas pelo sistema EMS fosse melhor ao longo do dia.

Fluxo Térmico Persiana Externa Autom. - ZB2 Dormitório
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Figura 6 – Fluxos térmicos para o EMS externo (Autores).

Fluxo Térmico Sem disp. de Sombreamento - ZB2 Dormitório
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Figura 7 – Fluxos térmicos sem dispositivo de sombreamento (Autores).

5. CONCLUSÕES
Considerando os cinco casos propostos e seus respectivos resultados, simulados para a Zona Bioclimática
2, observou-se que o melhor resultado de conforto térmico através do sombreamento foi utilizando o
recurso de automatização através do Energy Management System (EMS), com persianas externas à
esquadria. Os resultados ficaram próximos quando as persianas automatizadas foram posicionadas
internamente. Entre ambas, a situação com as persianas externas automatizadas apresentou maior índice
de conforto. O caso com pior resultado entre todos os modelos foi sem nenhum dispositivo de
sombreamento. Os percentuais de conforto térmico encontrados nos dois modelos com persianas
automatizadas com o sistema EMS (externa e interna) não apresentaram diferenças sobre o
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modelo com brises fixos, o que aponta para fato de que um bom dimensionamento dos brises pode resultar
em um dispositivo de sombreamento que apresente resultados próximos aos dispositivos automatizados
(melhores casos no contexto deste trabalho). Quanto aos modelos com persiana manual e sem dispositivos
de sombreamento (menores percentuais de conforto entre os casos analisados), podemos observar que a
falta de um dispositivo planejado para o sombreamento pode impactar em mais do que 8% do percentual
de conforto total em um edifício muito isolado, como é o caso da Passive House utilizada. Sobre a
aplicabilidade da automatização com o EMS, este trabalho demonstrou que nem sempre uma diferença
para o percentual de conforto térmico da edificação é obtida utilizando um recurso automatizado para o
sombreamento. Um estudo comparativo levando em consideração características como as que foram aqui
discutidas, precisa ser realizado para avaliar se a utilização de automização para o sombreamento é a
melhor estratégia a ser adotada, utilizando como parâmetros diferentes dispositivos para proteção solar e
a(s) Zona(s) Bioclimática(s) de interesse.
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RESUMO

A discussão sobre fontes limpas de geração de energia é um tema atual e relevante no contexto nacional,
valorizando e justificando pesquisas que incentivam e demonstram a aplicação de sistemas de geração de
energia limpa, divulgando os seus custos e respectivas análises econômicas. Nesse contexto, esse estudo tem
como objetivo averiguar a relação custo-benefício da implantação de painéis fotovoltaicos na cobertura e na
fachada de um edifício de escritórios em altura na cidade de Pelotas, zona bioclimática brasileira 2, a partir
da simulação computacional e da análise econômica do investimento. As estratégias metodológicas propostas
envolvem a revisão de literatura, caracterização do objeto de estudo, dimensionamento e escolha dos
módulos fotovoltaicos, simulação computacional dos sistemas de geração de energia fotovoltaica, análise
econômica dos investimentos, compilação dos resultados e redação final. Uma das principais conclusões
obtidas com essa pesquisa é a análise do retorno do investimento (payback) dos sistemas de geração de
energia fotovoltaicos, considerando duas situações diversas: painéis implantados na cobertura e os painéis
nas fachadas. Nesse sentido, o estudo de caso apresentou-se indubitavelmente vantajoso quando os painéis
são instalados na cobertura, apresentando um tempo de retorno do investimento de 18,38 anos (payback
simples) e inviável financeiramente quando testados nas fachadas, com um tempo de retorno de 66,83 anos
(payback simples).
Palavras-chave: geração fotovoltaica, simulação computacional, análise econômica.

ABSTRACT

The discussion on clean sources of energy generation is a current and relevant topic in the national context,
valuing and justifying research that encourages and demonstrates the application of clean energy generation
systems, disclosing their costs and respective economic analysis. In this context, the purpose of this study is
to investigate the cost-effectiveness of the installation of photovoltaic panels in the roof and facade of a highrise office building in the city of Pelotas, Brazilian bioclimatic zone 2, based on computational simulation
and economic analysis of investment. The proposed methodological strategies involve the literature review,
characterization of the study object, design and choice of photovoltaic modules, computational simulation of
photovoltaic energy generation systems, economic analysis of investments, compilation of results and final
writing. One of the main conclusions obtained with this research is the analysis of the payback of
photovoltaic systems, considering two different situations: panels implanted on the roof and panels on the
facades. In this sense, the case study was undoubtedly advantageous when the panels were installed on the
roof, presenting a return on investment of 18,38 years (simple payback) and not financially feasible when
tested on the façades, with a return time of 66,83 years (simple payback).
Keywords: photovoltaics, computer simulation, economic analysis.

1388

1. INTRODUÇÃO

Segundo o Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21, 2016), o setor energético
mundial experimentou recentemente o maior aumento anual de capacidade, com crescimento acentuado em
todas as regiões. A energia eólica e a solar fotovoltaica tiveram ganhos recordes pelo segundo ano
consecutivo, representando 77% das novas instalações e a energia hidrelétrica obteve a maior parte restante.
De acordo com os indicadores de energias renováveis (REN21, 2016), em 2014 verificou-se a geração de
177 GW de energia solar fotovoltaica e no ano de 2015, a capacidade de geração de energia aumentou para
227 GW.
No contexto nacional, devido à privilegiada incidência de radiação solar , o Brasil tem um potencial
extraordinário para aproveitamento e geração de energia fotovoltaica. De acordo com o relatório síntese do
Balanço Energético Nacional (EPE, 2016), em 2015 a participação de fontes renováveis na matriz energética
brasileira ficou entre as mais elevadas do mundo. Entretanto, a energia solar ainda representa uma parcela
muita pequena das fontes renováveis utilizadas na matriz elétrica brasileira, com representatividade nula no
ano de 2014 (0%) e 0,01% no ano de 2015. A geração de energia elétrica proveniente da fonte solar
representou apenas 59 GWh no ano de 2015, de uma geração total de 581.486 GWh, e 16 GWh no ano de
2014, em relação a um total de 590.542 GWh. Em relação à micro geração de energia, a fonte solar registrou
a produção de 20 GWh no ano de 2015. Com a ascendente necessidade de geração de energia por fontes
limpas e renováveis e eficiência energética das edificações, o estudo sobre sistemas fotovoltaicos além de
pertinente torna-se emergencial tanto no âmbito da comunidade acadêmica como no mercado da construção
civil.
A partir da Crise do Petróleo a preocupação com a eficiência energética das edificações desencadeou
a necessidade de mudança de paradigmas a respeito do consumo de energia. No Brasil, essa questão adquiriu
maior relevância após o “Apagão” em 2001.
Em 2001, o Brasil apresentou déficit entre geração e consumo de energia elétrica tendo
culminado no maior racionamento de energia elétrica da história do país, em termos de
abrangência e redução de consumo, tendo duração de junho de 2001 a fevereiro de 2002,
resultou em uma acentuada queda no consumo de energia elétrica, influenciando direta ou
indiretamente em todos os setores da economia brasileira (BARDELIN, 2004, p. 15).

Em abril de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou a Resolução Normativa
nº 482, possibilitando a micro geração ou a mini geração de energia elétrica e o uso do sistema de
compensação de energia com a concessionária local (net metering). Essa estratégia serve como incentivo à
instalação dos sistemas fotovoltaicos, tornando-os ainda mais atrativos do ponto de vista econômico. Além
da possibilidade da edificação gerar sua própria energia, o sistema fotovoltaico permite que o edifício
produza mais do que consome, criando “créditos” com a concessionária de energia. Caso a geração de
energia fotovoltaica seja maior que o consumo, o excedente passa a ser injetado na rede elétrica. Em
contrapartida, quando o consumo é maior que a geração de energia fotovoltaica, a energia utilizada provém
da concessionária de rede elétrica. Assim, o valor da fatura de energia a ser pago corresponde ao balanço
entre a energia produzida injetada na rede e a energia elétrica consumida oriunda da concessionária local.
No mês de dezembro de 2015, o Ministério de Minas e Energia criou o Programa de
Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica (PROGD), com o objetivo de impulsionar o
desenvolvimento da geração de energia distribuída, com base em fontes renováveis, nas edificações
residenciais, industriais, comerciais e escolares. Dentre as principais medidas propostas pelo Programa,
destacam-se: o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com recursos e
taxas atrativas para obras que visam a eficiência energética e a geração distribuída de energia em hospitais e
escolas federais; o estudo sobre a possibilidade de venda da energia excedente produzida por fontes
renováveis no mercado livre de energia; incentivos às indústrias de produção de equipamentos e tecnologias
utilizadas na geração de energia por fontes renováveis; entre outras.
Em março de 2016, novas políticas públicas foram implementadas com o intuito de estimular a
geração de energia por fontes renováveis. Uma dessas medidas consiste na isenção de alguns encargos como
PIS/Cofins e ICMS, onde o consumidor só precisa pagar o montante relativo à diferença entre a energia
consumida e a energia gerada. Além disso, foi criada a expressão “geração compartilhada”, que funciona
como uma cooperativa onde a energia produzida é descontada das faturas dos seus membros. Outra alteração
importante ocorrida em março de 2016, é a mudança na validade dos créditos de trinta e seis meses para
sessenta meses.
Em relação à energia solar, um sistema fotovoltaico completo é constituído por módulos (painéis
solares), baterias, inversores, além dos componentes necessários para fixação dos painéis e controle do
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sistema. O sistema fotovoltaico apresenta diversas vantagens, entre elas, a baixa manutenção, a possibilidade
de instalação de baixa potência (W) até elevadas potências (GW) e a sua característica modular,
possibilitando a ampliação do sistema conforme a necessidade.
A tecnologia fotovoltaica integrada à edificação apresenta-se como uma opção inteligente
de geração energética próximo ao ponto de consumo, não ocupando área extra e não
interferindo negativamente no entorno em que se encontra. Pelo contrário, a utilização
dessa tecnologia, tanto sobreposta à estrutura existente quanto sendo o próprio material de
vedação, só acrescenta valor estético à edificação. Arquitetos com visão compreendem que
o objetivo do bom projeto não é simplesmente criar um edifício esteticamente agradável –
os edifícios do futuro devem ser ambientalmente responsáveis também (SICK; ERGE,
1996, apud ZOMER, 2008, p. 94).

Entre as principais vantagens do sistema, está a sua versatilidade, que possibilita que seja instalado em
coberturas, claraboias, fachadas, brises e até mesmo nos vidros, maximizando assim as possibilidades para o
projeto de novas edificações e permitindo a implantação em edificações existentes.
Assim, os sistemas de geração de energia fotovoltaicos configuram excelentes estratégias para
“retrofit” de edifícios existentes, possibilitando a obtenção de edificações mais eficientes energeticamente
dentro do contexto urbano já edificado. Entretanto, ainda existe uma grande barreira cultural em relação ao
preço dessa tecnologia, pois embora os valores já tenham diminuído consideravelmente, o sistema
fotovoltaico ainda é reconhecido pelos custos elevados. Dessa forma, é imprescindível o desenvolvimento de
pesquisas que demonstrem a relação custo-benefício desse investimento em diferentes cenários urbanos,
desmistificando e incentivando o uso de fontes limpas e alternativas de geração de energia.
Pereira et al. (2006) desenvolveram o Atlas Brasileiro de Energia Solar, onde demonstram a grande
potencialidade do Brasil como gerador de energia solar fotovoltaica. Nesse estudo foram apresentados os
valores de irradiação solar global incidente em todo o território brasileiro durante o ano, além de
comparações com outros países desenvolvidos que apresentam valores de irradiação solar inferiores e
maiores incentivos à geração de energia solar.
Os valores de irradiação solar global incidente em qualquer região do território brasileiro
(1500-2500 kWh/m2) são superiores aos da maioria dos países da União Européia, como
Alemanha (900-1250 kWh/m²), França (900-1650kWh/m²) e Espanha (1200-1850
kWh/m²), onde projetos para aproveitamento de recursos solares, alguns contando com
fortes incentivos governamentais, são amplamente disseminados (PEREIRA et al., 2006, p.
31).

(A)

(B)

Figura 1: Mapas da irradiação solar na Alemanha (A) e irradiação solar no Brasil (B) (RÜTHER et al., 2013)

Com o extraordinário potencial do Brasil para geração de energia solar, o desenvolvimento e a
difusão dessa tecnologia vem crescendo a olhos vistos, mas ainda há muito a ser explorado e aperfeiçoado.
Além das condições climáticas locais que propiciam o uso de sistemas fotovoltaicos, é importante salientar
pesquisas que apresentam as vantagens e especificidades dessa tecnologia.
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Ruther (2004) expõe uma série de vantagens para o sistema elétrico provenientes da instalação de
painéis solares fotovoltaicos integrados ao sistema de distribuição. Dentre elas, destacam-se: diminuição das
perdas por transmissão e distribuição de energia; redução dos custos com linhas de transmissão e
distribuição; além dos geradores fotovoltaicos apresentarem mínima capacidade ociosa de geração de
energia, quando estrategicamente distribuídos.
Vartiainen et al. (2015) descrevem importantes questões relacionadas à energia fotovoltaica no
contexto europeu, dentre elas o valor do sistema. Segundo o estudo, divulgado pelo “European Technology
and Innovation Platform Photovoltaics”, o preço dos módulos fotovoltaicos diminuiu abruptamente nos
últimos anos. Entre os anos de 2008 e 2012, o preço médio de venda apresentou uma queda de quase 80%.
Ademais, o aumento do volume de mercado vem tornando o processo mais eficiente e reduzindo os custos.
Ferreira (2009) estuda as variações na produtividade de energia solar em função da orientação solar,
de eventuais sombreamentos e ângulo de inclinação dos painéis, latitude e irradiação solar local e sugere uma
análise preliminar antes da escolha do local para implantação dos painéis.
Apolônio (2014) pondera que o avanço tecnológico dos sistemas fotovoltaicos, aliado aos grandes
investimentos de alguns países como a Alemanha, Japão, China, Itália, entre outros, vem tornando a energia
solar cada vez mais acessível, com a queda dos preços para obtenção e manutenção dos sistemas. Associado
a isso, o contexto atual de incentivo à exploração de fontes renováveis de energia e diversificação da matriz
geradora, a precupação com o ecossistema, além da própria demanda energética, fomentam cada dia mais
conquistas nesssa área.

2. OBJETIVO
Averiguar a relação custo-benefício da implantação de painéis fotovoltaicos na cobertura e na
fachada de um edifício de escritórios em altura existente na zona bioclimática brasileira 2, a partir da
simulação computacional e da análise econômica do investimento.

3. MÉTODO
O método da presente pesquisa é experimental, mediante a simulação computacional e a análise
econômica dos investimentos. Apresenta sua metodologia caracterizada em sete etapas: revisão de literatura,
caracterização do objeto de estudo, dimensionamento e escolha dos módulos fotovoltaicos, simulação
computacional dos sistemas de geração de energia fotovoltaica, análise econômica dos investimentos,
compilação dos resultados e redação final.

3.1. Caracterização do objeto de estudo

O objeto de estudo, o edifício de escritórios Panoramic Center, com quatorze pavimentos, localizado
no centro da cidade de Pelotas-RS, zona bioclimática brasileira 2 (NBR 15220–03: 2005). Sua escolha foi
precedida de uma amostragem das edificações em altura no centro, em uma microrregião reconhecida pelo
comércio intensivo. A escolha recaiu sobre o Panoramic Center em função de suas características
arquitetônicas e de sua forma, da ocupação nos primeiros pavimentos e da torre recuada em todas as faces.
Esses aspectos são condizentes com as definições do II e III Plano Diretor de Pelotas, e se caracteriza como
uma tipologia arquitetônica representativa da configuração urbana proposta pelo Plano Diretor. A escolha
também considerou a análise do fator de forma e do fator altura da edificação.
Em termos de radiação e potencial para aproveitamento da energia solar, o edifício está situado em
uma área geográfica com elevada incidência solar, além de não ter grandes obstruções que causem
sombreamentos consideráveis no quadrante norte. A captação de radiação solar no hemisfério sul
comumente recomenda a orientação exatamente ao norte e uma inclinação dos painéis de acordo com a
latitude. No caso da cidade de Pelotas, a melhor orientação para os painéis fica a 31º de deslocamento em
relação ao norte, coincidindo com a latitude local. Além disso, a cobertura da edificação apresenta uma área
adequada para a implantação dos painéis fotovoltaicos.
Os quatorze pavimentos são ocupados por trinta e sete salas comerciais com usos distintos – como
por exemplo, consultório odontológico, escritório de advocacia, consultório médico, farmácia, etc. Para a
simulação de eficiência energética foram realizadas entrevistas com os usuários para identificar os padrões
de uso e ocupação, bem como o número de pessoas por sala, horário de funcionamento, equipamentos
instalados, sistemas de iluminação e condicionamento de ar.

3.2. Dimensionamento e escolha dos módulos fotovoltaicos
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Para a implantação do sistema fotovoltaico foi necessário escolher dentre os módulos existentes no
mercado, o que é disponibilizado na região ou na cidade onde o prédio está localizado. Assim sendo, foi
escolhido o módulo policristalino da Canadian Solar, modelo CS6P-260P, com eficiência de 16,79%, sendo
classificado com nível A de acordo com as exigências do INMETRO.
A seguir foi preciso dimensionar e verificar a melhor localização dos painéis a serem instalados na
cobertura, com base em um estudo desenvolvido pela equipe do Laboratório de Conforto e Eficiência
Energética da UFPEL – LABCEE (BELTRAME et al., 2016).
Para a implantação dos módulos fotovoltaicos nas paredes externas, optou-se por instalar os painéis
somente nas fachadas com maior irradiação solar, orientadas para o quadrante norte. Ademais, foi realizado
um estudo no “software” Radiasol, como forma de verificar o potencial de radiação solar das fachadas
nordeste e noroeste (Figura 2 e Figura 3), escolhidas para implantação dos módulos fotovoltaicos, e o
potencial de radiação solar da cobertura inclinada (Figura 4).

Figura 2: Gráfico das radiações incidentes sobre a fachada nordeste (RADIASOL 2. Laboratório de Energia Solar, UFRGS, 2009)

Figura 3: Gráfico das radiações incidentes sobre a fachada noroeste (RADIASOL 2. Laboratório de Energia Solar, UFRGS, 2009)
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Figura 4: Gráfico das radiações incidentes sobre a cobertura inclinada (RADIASOL 2. Laboratório de Energia Solar, UFRGS, 2009)

Na etapa seguinte foram verificados o desempenho dos sistemas no edifício de análise e o potencial
de geração de energia em ambos os casos (cobertura e fachada fotovoltaica).

3.3. Simulação computacional dos sistemas de geração de energia fotovoltaica

A simulação computacional do estudo de caso foi realizada no EnergyPlus 8.3, com modelagem no
Sketchup 2015. Após a modelagem, as informações levantadas nas entrevistas foram devidamente
configuradas no IDF Editor. Posteriormente, a simulação computacional é realizada por intermédio do EP
Launch. Essa fase de simulação de eficiência energética contempla duas propostas: inserção do painel
fotovoltaico na cobertura e sua implantação nas fachadas mais expostas à radiação solar.

3.3.1. Implantação de painéis fotovoltaicos na cobertura

Para a simulação dos painéis na cobertura, inicialmente eles foram modelados no Sketchup 2015
(Figura 5) e posteriormente configurados os dados do painel, como eficiência e potência, no IDF Editor.
Logo, a simulação foi realizada no EP Launch. Os painéis instalados totalizaram a área de 83,75 m², os quais
foram dispostos aproveitando a inclinação existente das lajes impermeabilizadas da casa de máquinas e
reservatórios, além dos painéis instalados sobre a cobertura de fibrocimento. Os resultados da simulação
dizem respeito ao consumo de energia da edificação e à geração de energia obtida com o sistema
fotovoltaico.

Figura 5: Disposição dos painéis fotovoltaicos na cobertura

3.3.2. Implantação de painéis fotovoltaicos na fachada
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A implantação dos painéis nas fachadas seguiu o mesmo método utilizado para a simulação dos
painéis na cobertura. No estudo para a instalação nas fachadas, foram utilizados painéis com as mesmas
especificações dos painéis propostos para a cobertura, ocupando uma área de 530,99 m² - área
consideravelmente maior do que a necessária para os painéis intalados na cobertura. Isso ocorre em função
do aproveitamento das superfícies opacas das fachadas, que são consideravelmente maiores que a área da
cobertura disponível (Figura 6).
Após a etapa de modelagem e simulação energética, os resultados de geração de energia passam a ser
analisados e procede-se a análise econômica dos investimentos propostos.
(A)

(B)

Figura 6: Disposição dos painéis nas fachadas noroeste (A) e nordeste (B)

3.4. Análise econômica do investimento

Com o propósito verificar a relação custo-benefício da implantação do sistema fotovoltaico na
cobertura e nas fachadas, foram utilizados como critério de análise econômica o payback simples, o payback
descontado e o Custo de Energia Conservada.
O payback é um indicador do tempo de retorno do investimento, em anos. O payback simples é
obtido pela fração do investimento realizado sobre o custo anual de energia economizada (Equação 1). Ele
possibilita analisar o tempo de recuperação do investimento e, sua principal vantagem é a facilidade de
cálculo. Entretanto, ele não considera o valor do dinheiro ao longo do tempo.

Equação 1
Onde:
PBs = payback simples (anos)
I = investimento realizado (R$)
CA = custo anual da energia economizada (R$/ano)
O payback descontado também analisa o prazo de retorno do capital investido. É muito semelhante
ao payback simples, porém considera o valor do dinheiro ao longo do tempo. Como forma de considerar a
variação monetária, foi estipulada a incidência da taxa anual relativa ao Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para mensurar o real valor da economia obtida.
O Custo da Energia Conservada (CEC) representa outro índice importante para a análise econômica.
O seu valor é obtido a partir de uma equação, apresentada por Carlo (2008), que relaciona fatores como
custos, energia economizada, vida útil e taxas de desconto (Equação 2) .
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Equação 2
Onde:
CEC = custo da energia conservada (R$/kWh)
TCC = custo (R$) de implementação da medida de conservação de energia (MCE)
∆E = energia economizada em comparação a um caso-base (kWh/ano)
n = vida útil da MCE (anos)
d = taxa de desconto em base anual comparada ao Índice Nacional de Custo da Construção (INCC - IBGE)

4. RESULTADOS
Os resultados da pesquisa dizem respeito à fração de energia produzida pelos painéis fotovoltaicos
na cobertura e nas fachadas, além da análise econômica dos investimentos com a verificação do tempo de
retorno do capital. Assim sendo, a simulação de eficiência energética dos painéis fotovoltaicos na cobertura
apresentou uma economia de 15.962,35 kWh/ano, enquanto os painéis na fachada resultaram em uma
economia na ordem de 27.839,78 kWh/ano (Tabela 1). Ao considerar o valor atualizado do kWh, é possível
constatar monetariamente a economia obtida em um período de doze meses (Figura 7).
Tabela 1 – Análise econômica do investimento
Economia
Sistema Fotovoltaico
Valor do KWh
(kWh/ano)

Economia (R$)

Painéis na cobertura

15.962,35

0,39699

R$ 6.336,89

Painéis na fachada

27.839,78

0,39699

R$ 11.052,11

Figura 7: Economia de energia anual obtida com o sistema fotovoltaico

O critério utilizado para análise do payback está diretamente relacionado com a vida útil dos
sistemas propostos. Para que a medida apresentada seja vantajosa, o payback deve ser inferior à vida útil do
mecanismo proposto. Para obtenção dos valores de payback foi necessário realizar um orçamento junto à
empresa local especializada em painéis fotovoltaicos em Pelotas-RS, a fim de mensurar o investimento. No
presente estudo, a análise do payback simples apresentou valores expressivamente díspares (Tabela 2):
Tabela 2 – Análise do payback simples
Investimento
Economia Gerada
Sistema Fotovoltaico
(R$)
(R$)
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Painéis na cobertura

116.500,23

6.336,89

18,38

Painéis na fachada

738.632,34

11.052,11

66,83

Como o uso do payback simples desconsidera o valor do dinheiro ao longo do tempo, também foi
analisado o payback descontado, que considera a variação monetária inerente ao processo (Tabela 3). No
presente trabalho foi considerada a incidência da taxa do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices
da Construção Civil (SINAPI) sobre o valor da economia gerada. Dessa forma, a economia descontada foi
obtida por meio da equação:
Ed = Eg – (Eg x Tsinapi)
Equação 3
Logo o payback descontado foi calculado utilizando a mesma fórmula do payback simples (Equação
1). Essa análise utiliza o mesmo critério de avaliação do payback simples, considerando a vida útil do
sistema em questão.
Sistema Fotovoltaico

Tabela 3 – Análise do payback descontado
Investimento
Economia
Economia
Taxa (Sinapi)
(R$)
Gerada (R$)
Descontada (R$)

Payback
descontado (anos)

Painéis na cobertura

116.500,23

6.336,89

0,0664

5.916,12

19,69

Painéis na fachada

738.632,34

11.052,11

0,0664

10.318,25

71,59

O último resultado apresentado é a análise do custo da energia conservada (CEC), outro importante
indicador de análises econômicas (Tabela 4). Rosenfeld (1996, apud Carlo, 2008) relata que para um
investimento ser atrativo economicamente, o CEC deve ser menor que o valor de um kWh de energia. No
presente trabalho foi utilizado o valor do kWh para edificações comerciais, fixado em 0,39699 de acordo
com os dados da CEEE referentes ao mês de janeiro de 2017, desconsiderando os impostos. Assim sendo, a
análise do CEC demonstrou que os investimentos seriam mais atrativos se o valor do CEC fosse menor que o
valor do kWh. Nesse sentido, é importante ressaltar a constante variação no valor da energia atualmente e
que os valores utilizados para o preço do kWh não consideraram os impostos existentes.
Tabela 4 – Análise do Custo da Energia Conservada
ΔE
CEC
n (anos)
d
(kWh/ano)
(R$/kWh)

Valor do
kWh

CEC/Custo
kWh

116.500,23

15.962,35

30

0,0743

0,61

0,39699

1,55

738.632,34

27.839,78

30

0,0743

2,23

0,39699

5,62

Sistema
Fotovoltaico

TCC (R$)

Painéis na
cobertura
Painéis na
fachada

5. CONCLUSÕES
O presente estudo reforçou a importância do desenvolvimento de tecnologias de geração de energia
limpa, destacando o uso da energia solar fotovoltaica. Os resultados apresentados permitiram concluir que o
sistema fotovoltaico instalado na cobertura de um edifício de escritórios apresentou uma boa relação custobenefício, com prazo de retorno do investimento inferior à vida útil do sistema. Em relação à implantação
dos painéis fotovoltaicos nas fachadas do mesmo prédio, estes apresentaram-se inviáveis sob o ponto de vista
econômico. Com a vida útil do sistema estipulada em trinta anos, as análises de payback demonstraram que a
instalação dos painéis na cobertura configuram um bom investimento (19,69 anos – considerando o payback
descontado). Em relação ao custo da energia conservada (CEC), a análise demonstra que o investimento dos
painéis na cobertura poderia ser melhor sob o ponto de vista econômico se o CEC obtido fosse menor que o
valor do kWh. Com a demanda e crescente expansão dessa tecnologia, os preços tendem a cair ainda mais,
tornando esses investimentos cada vez mais atrativos. Assim sendo, a análise econômica apresentada foi
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fundamental para compreender melhor os custos e o tempo de retorno para investir em sistemas de geração
de energia fotovoltaica, demonstrando as potencialidades e os desafios da implantação do sistema.
Ao analisar a geração de energia obtida, os painéis fotovoltaicos na fachada geraram mais energia
devido à área de painéis ser consideravelmente maior. Entretanto, ao considerar o investimento mais oneroso
devido à maior área de painéis instalados nas fachadas, é possível verificar que a fachada fotovoltaica
apresentou uma pior relação custo-benfício, gerando menos energia em razão do sombreamento dos painéis e
menor tempo de exposição à radiação solar direta no caso estudado. Logo, os painéis fotovoltaicos na
cobertura tornam-se mais vantajosos indubitavelmente. Isso pode ser justificado pela posicionamento e
orientação adequada dos painéis instalados na cobertura, com melhor aproveitamento da radiação solar
durante mais tempo, sem obstruções e sombreamentos consideráveis. A forma da edificação também
contribui para o sombreamento das fachadas em questão, fato que poderia ser minimizado no estudo de
outras tipologias construtivas.
Assim sendo, a pesquisa demonstrou uma faceta ainda pouca explorada no âmbito da sustentabilidade
e da eficiência energética, com a proposta de uma análise econômica de sistemas fotovoltaicos inseridos em
uma edificação comercial existente. Ademais, demonstrou as especificidades do sistema fotovoltaico,
enaltecendo as diferenças e as vantagens do correto posicionamento dos painéis. Logo, o estudo serve como
incentivo para a disseminação do uso de fontes renováveis de energia, mais especificamente o
desenvolvimento da tecnologia de geração de energia fotovoltaica, além de esclarecer aspectos importantes
sobre esses sistemas.
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RESUMO
A necessidade de acelerar o processo de construção e reduzir os custos em habitações de interesse social no
Brasil apoia-se na adoção de sistemas construtivos racionalizados e projetos padronizados, independente da
região onde será construído e inserido. Esse procedimento gera edificações de baixa qualidade, com destaque
no débil desempenho térmico e energético. A partir de 2013, com a publicação da NBR 15.575, passou a ser
obrigatório atender uma série de critérios e requisitos, a fim de melhorar a qualidade das edificações no país,
estando entre eles o desempenho térmico. Porém, os requisitos mínimos exigidos pela norma são pouco
exigentes, o que não garante o adequado conforto térmico das edificações. O objetivo deste trabalho é
aperfeiçoar o nível de eficiência energética da envoltória da habitação de interesse social através de
simulação computacional, considerando critérios de avaliação da NBR 15.575 e índices de desempenho do
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais
(RTQ-R). O estudo conclui que com melhorias no envelope foi possível aumentar o conforto térmico em 9%
das horas do ano e reduzir o consumo anual de energia para aquecimento em aproximadamente 30%.
Palavras-chave: Habitação de interesse social, NBR 15.575, RTQ-R, simulação dinâmica.

ABSTRACT
The need to enhance the construction process and reduce costs of housing of social interest in Brazil is
supported on the adoption of rationalized construction systems and standardized project layouts, regardless
of the region where to be built. This procedure leads to poor quality buildings, in particular to low thermal
performance and energy saving. From 2013, with the publication of NBR 15.575 Standard, it has become
mandatory to meet a series of criteria and requirements in order to to improve the overall quality of the
buildings in the country, amongst them is the thermal performance. However, the minimum requirements
required by the standard are not very demanding, which does not guarantee the thermal comfort of the
buildings. The objective of this paper is to improve the energy efficiency level of the housing of social
interest through computational simulation, considering criteria of NBR 15.575 and performance indices of
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the Technical Regulation of Quality for the Level Energy Efficiency of Residential Buildings (RTQ- R). The
study concludes that with improvements in envelope it was possible to increase thermal comfort by 9% of
the time of year and reduce annual energy consumption for heating by approximately 30%.
Keywords: Social housing, NBR 15,575, RTQ-R, computer simulation.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, entre 2010 e 2014, houve uma redução do déficit habitacional aproximadamente 2,8% ao ano,
passando de 6,941 milhões em 2010, para 6,198 milhões de domicílios em 2014 (FIESP, 2016). Visando
uma maior redução do déficit habitacional, foram criadas muitas políticas sociais para o incentivo de
construções de habitações de interesse social. No entanto, a necessidade de reduzir o custo de construção, na
maioria das vezes, leva a construções de edificações de baixa qualidade, resultando numa vida útil curta.
Para aprovação junto ao órgão financiador, dentre outras recomendações, a edificação deve atender a
requisitos mínimos estabelecidos pela norma de desempenho NBR 15.575 (ABNT 2013). A NBR 15.575 –
Edificações Habitacionais – Desempenho, foi publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas em
2008 e entrou em vigor em 2013. A norma divide-se em seis partes: requisitos gerais; sistemas estruturais;
sistemas de pisos; sistemas de vedações verticais internas e externas; sistemas de coberturas e sistemas
hidrossantários. Para cada uma delas é definida uma sequência de requisitos e critérios de desempenho e
respectivos métodos de avaliação. Entre eles está quantificado o desempenho térmico dos edificios.
A avaliação do desempenho térmico pode ser feita por três métodos: simplificado, simulação ou
medição. No método simplificado, é verificado o atendimento aos requisitos e critérios para o envelope da
edificação, com base na transmitância térmica (U) e na capacidade térmica (CT) das paredes externas e
cobertura, estabelecidos de acordo com a zona bioclimática. Para atender o nível de desempenho mínimo
obrigatório na ZB1 (ABNT, 2013), a transmitância térmica das paredes externas deve ser inferior ou igual a
2,5 (W/m²K) e a capacidade térmica deve ser superior ou igual a 130,00 (KJ/m²K). Para a cobertura a
transmitância térmica tem um requisito, que deve ser inferior ou igual a 2,3 (W/m²K). Além das
características do envelope é também definida uma proporção de área efetiva de ventilação janela/piso, cujo
valor mínimo é de 7% na zona bioclimática 1, visando a ventilação natural (ABNT, 2013).
Se os critérios mínimos não forem atendidos pelo método simplificado deve-se obrigatoriamente
proceder ao método de simulação, onde o nível de desempenho é definido através de uma diferença de
temperatura mínima entre o ambiente interior e exterior, durante o inverno, e uma diferença de temperatura
máxima para o verão, considerando os ambientes de permanência prolongada (ABNT,2013).
Existem diversos estudos sobre desempenho termoenergético de habitações de interesse social. Motta
(2014) avaliou as prescrições da NBR 15.575 em habitações de interesse social na zona bioclimática 2 para
diferentes configurações de envelope. O autor concluiu que o método de simulação facilita a aprovação de
projetos, pois é menos exigente. Através do método de simulação, é possível a aprovação de projetos com
configurações de envelope com valores inferiores aos estabelecidos pelo método simplificado da norma.
Barbosa et al., (2016) realizou um estudo onde comprovou melhoria no desempenho térmico de
edificações com a aplicação da normativa NBR 15.575. Foi simulado um modelo base, em desacordo com a
NBR 15.575 e um modelo adaptado ao parâmetros prescritivos da norma, para os climas de Maceió e Pão de
Acúcar, em Alagoas. A aplicação da norma resultou em uma redução superior a 60% de graus-hora de
resfriamento em Maceió e 16% em Pão de Açúcar. Assim, dada a assimetria de resultados, verifica-se a
necessidade de aperfeiçoamento da norma para contemplar adequadamente as particularidades dos climas
locais.
Outra forma de avaliar o desempenho de edificações residenciais é através do RTQ-R – Regulamento
Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (INMETRO, 2012),
publicado em 2012. O regulamento classifica as edificações em uma escala que varia de “A” maior
eficiência, a “E”, menor eficiência, que permite a obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE). Este regulamento é de caráter voluntário, porém espera-se que passe a ser obrigatório dentro de
alguns anos.
Invidiata et al., (2016) avaliaram o desempenho termoenergético de uma habitação de interesse social,
através do método de simulação do RTQ-R com diferentes combinações de materiais construtivos, nas zonas
bioclimáticas 1, 3 e 8. O melhor desempenho térmico na ZB1 foi obtido com a utilização de isolante térmico,
paredes com transmitância térmica de 0,84 (W/m²K), cobertura com transmitância térmica de 0,60 (W/m²K),
absortância solar de 0,5 e janelas sem sombreamento. Nas ZB3 e ZB8 a melhor solução foi utilizando
paredes com transmitância térmica de 0,84 (W/m²K), cobertura com transmitância térmica de 0,60 (W/m²K),
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absortância solar de 0,3 e sombreamento nas aberturas. Ambos os casos obtiveram classificação Nível A de
acordo com o RTQ-R.
Embora nos últimos anos os regulamentos de eficiência energética tenham avançado no Brasil, ainda
devem ser feitas revisões para que o país obtenha resultados significativos na redução do consumo de energia
das edificações.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é melhorar o nível de eficiência energética da envoltória de uma habitação de
interesse social, configurada com o envelope atendendo às exigências da NBR 15.575, a fim obter uma
edificação com um envelope que atenda aos requisitos de conforto e energia para classificação nível A
(RTQ-R).

3. MÉTODO
Foi utilizado como objeto de estudo uma habitação de interesse social unifamiliar, localizada na zona
bioclimática 1, configurada com uma solução de envelope atendendo aos requisitos mínimos de
transmitância térmica, capacidade térmica e áreas de abertura exigidos no método simplificado da NBR
15.575. Foi realizada a classificação do nível de eficiência energética da edificação, através do procedimento
metodológico de avaliação por simulação descrito no RTQ-R, utilizando o software Energy Plus®. Em
seguida foi realizada uma análise de sensibilidade, variando dois parâmetros no envelope, tipo de vidro e
espessura do isolamento térmico, a fim de obter uma solução que cumpra aos requisitos para nível A do
RTQ-R. Assim, são obtidas duas soluções: a) caso base: cumprindo os requisitos mínimos exigidos pela
NBR 15.575; b) caso 2: com desempenho nível A, de acordo com o RTQ-R. Entre elas foi realizada uma
análise comparativa do conforto térmico, através do método adaptativo da ASHRAE 55 (2010), e do
desempenho energético, através dos resultados de consumo de energia dos modelos.

3.1. Objeto de estudo – caso base
A edificação adotada para o estudo é uma habitação de interesse social unifamiliar, desenvolvida por
Oliveira (2012), atendendo às especificações mínimas do Programa Minha Casa, Minha Vida “2”
(Ministério das Cidades, 2009).
A habitação possui 45,86m² e é constituída por dois dormitórios, sala de estar e cozinha integradas e
banheiro. Cada ambiente foi modelado como uma zona térmica (ZT), conforme a Figura 1. A ZT1
corresponde ao dormitório 1, a ZT2 corresponde ao dormitório 2, a ZT3 corresponde a sala de estar e
cozinha e a ZT 4 corresponde ao banheiro.

Figura 1 - Planta baixa - estudo de caso (Adaptado de Oliveira, 2012).

O fator de forma da edificação é de 1,39, que é a razão entre a área de envoltória (165,30 m²) e o
volume total da edificação (119,24m³).
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A edificação possui aberturas orientadas para norte e sul, sendo que o percentual de aberturas na
fachada norte é de 19,18 % e na fachada sul é de 15,58%. A área total envidraçada corresponde a 9,45% da
área opaca da edificação, conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 - Caracterização do envelope
Total
Norte
66,63
16,18
6,96
3,84
73,58
20,02
9,46
19,18

Área do envelope opaco (m2)
Área do envelope translúcido (m2)
Área total de fachada (m²)
Percentual de abertura (%)

Leste
16,77
0,00
16,77
0,00

Sul
16,91
3,12
20,02
15,58

Oeste
16,77
0,00
16,77
0,00

Para a configuração do envelope opaco do caso base, foram adotados materiais tradicionais da
construção de habitações de interesse social no Brasil, de modo a se atender aos requisitos da transmitância e
capacidade térmica exigidos pela NBR 15.575 para a zona bioclimática 1. As tabelas 2, 3, 4 e 5 apresentam
as propriedades termofísicas dos materiais assim como os valores de transmitância e capacidade térmica dos
elementos construtivos, calculados de acordo com o método apresentado na NBR 15220 (ABNT, 2005).
Tabela 2 - Composição das paredes externas
Composição – paredes
externas
Argamassa
Bloco cerâmico 6 furos 14x19x29
Argamassa

e (m)

λ (W/(m.K))

p (kg/m3)

c (kJ/(kg.K))

R (m².K)/W

0,02

1,15

1800,00

1,00

0,02

CT
kJ/(m2.K)
36,00

0,14

0,70

609,28

0,92

0,20

78,48

0,02

1,15

1800,00

1,00

0,02

36,00

Resistência térmica total - Rsi+∑R+Rse ((m².K)/W)
Transmitância térmica – U (W/(m².K))
Capacidade térmica total (kJ/(m2.K))

0,40
2,47
150,48

e= espessura (m); λ= condutividade térmica (W/(m.K)); p=densidade de massa aparente (kg/m3); R=resistência térmica ((m².K)/W); CT= capacidade térmica (kJ/(m2.K));

Tabela 3 - Composição das paredes internas
Composição – paredes internas

e (m)

λ (W/(m.K))

p (kg/m3)

c (kJ/(kg.K))

R (m².K)/W

Argamassa
Tijolo maciço
Argamassa

0,02
0,11
0,02

1,15
1,00
1,15

1800,00
1800,00
1800,00

1,00
0,92
1,00

0,02
0,11
0,02

CT
kJ/(m2.K)
36,00
182,16
36,00
0,31
3,18
254,16

Resistência térmica total - ((m².K)/W)
Transmitância térmica (W/(m².K))
Capacidade térmica total (kJ/(m2.K))
e= espessura (m); λ= condutividade térmica (W/(m.K)); p=densidade de massa aparente (kg/m3); R=resistência térmica ((m².K)/W); CT= capacidade térmica (kJ/(m2.K));

Tabela 4 - Composição da cobertura
Composição - cobertura

e (m)

λ (W/(m.K))

p (kg/m3)

c (kJ/(kg.K))

R (m².K)/W

Telha fibrocimento
Câmara de ar
Forro de madeira

0,008
> 0,05
0,02

0,65
0,12

1800,00
450,00

0,84
1,34

0,01
0,14
0,17

CT
kJ/(m2.K)
12,10
0,00
12,06
0,46
2,18
24,16

Resistência térmica total ((m².K)/W)
Transmitância térmica (W/(m².K))
Capacidade térmica total (kJ/(m2.K))
e= espessura (m); λ= condutividade térmica (W/(m.K)); p=densidade de massa aparente (kg/m3); R=resistência térmica ((m².K)/W); CT= capacidade térmica (kJ/(m2.K));
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Tabela 5 - Composição da laje de piso
Composição – laje de piso

e (m)

λ (W/(m.K))

p (kg/m3)

c (kJ/(kg.K))

R (m².K)/W

Radier - concreto
Argamassa
Revestimento cerâmico

0,10
0,02
0,01

1,75
1,15
1,30

2200,00
1800,00
2300,00

1,00
1,00
0,965

0,06
0,02
0,01

CT
kJ/(m2.K)
220,00
36,00
22,20
0,29
3,42
278,20

Resistência térmica total - ((m².K)/W)
Transmitância térmica (W/(m².K))
Capacidade térmica total (kJ/(m2.K))
e= espessura (m); λ= condutividade térmica (W/(m.K)); p=densidade de massa aparente (kg/m3); R=resistência térmica ((m².K)/W); CT= capacidade térmica (kJ/(m2.K));

As paredes e o piso possuem uma absortância solar () de 0,2, enquanto que a cobertura possui uma
absortância solar de 0,6. A emissividade () dos três fechamentos é de 0,9.
Na configuração das janelas do caso base foram utilizados vidros simples de 3 mm, que possuem
transmitância térmica de 5,89 (W/(m².K)) e um fator solar (FS) de 0,86.

3.2. Configuração de acordo com o RTQ-R
A configuração dos modelos efetuou-se de acordo com os valores-padrão apresentados no RTQ-R
(INMETRO, 2012) para ocupação, iluminação, equipamentos, temperatura do solo, ventilação natural e
sistema de ar condicionado.
Foi adotado o padrão mínimo de ocupação, sendo duas pessoas por dormitório e quatro pessoas no
ambiente de estar e cozinha. As agendas de ocupação foram modeladas separadamente para os dias de
semana e para os finais de semana, conforme descrito no regulamento.
A taxa metabólica foi adotada de acordo com o tipo de atividade desempenhada em cada ambiente. Os
valores recomendados pelo RTQ-R são de 81 W/pessoa nos dormitórios e de 108 W/pessoa na sala/cozinha.
O padrão de iluminação foi modelado para os ambientes de permanência prolongada, separadamente
para os dias de semana e finais de semana, conforme descrito no regulamento. A densidade de potência
instalada de iluminação foi de 6 W/m² nas salas e de 5 W/m² nos dormitórios.
A densidade de carga interna com equipamentos recomendada foi de 1,5 W/m² para a sala de estar,
considerada no período de 24 h, durante todo o período da simulação.
A temperatura do solo foi determinada utilizando-se o programa Slab, vinculado ao EnergyPlus®. Foi
realizada uma simulação inicial para a verificação das temperaturas médias mensais do ar interno, em que o
solo foi considerado em condição adiabática. Em seguida, as temperaturas médias mensais do ar interno
obtidas, foram configuradas e simuladas com o pré-processador Slab, que corrige as temperaturas médias
mensais do solo.
Foi configurado o sombreamento das janelas através de persianas que funcionam através de uma
agenda, onde foi definido o período de sombreamento durante a primavera e o verão, de 21 de setembro até
20 de março, entre as 8:00 h às 18:00 h. Foi utilizada uma persiana externa horizontal, já existente no
EnergyPlus, com refletância de 0,8, condutividade de 0,90 (W/m.K) e espessura de 0,001m. O dispositivo de
sombreamento modelado não interfere na ventilação natural.
A ventilação dos modelos foi configurada de acordo com o RTQ-R, onde a abertura de janelas ocorre
quando a temperatura do ar do ambiente é igual ou superior à temperatura de termostato, 20°C, ou quando
houver condições favoráveis, ou seja, quando a temperatura do ar interno for superior à temperatura externa.
O condicionamento artificial foi definido para os ambientes de permanência prolongada no período
noturno, das 21:00 h às 8:00 h. No período diurno é definida a ventilação natural, das 8h00min às 21h00min,
controlada conforme descrito no parágrafo anterior.

3.3. Arquivo climático
Para representar a zona bioclimática 1 foi utilizado o arquivo climático da cidade de Curitiba-PR. A Tabela 6
apresenta dados da temperatura de bulbo seco (TBS) média, máxima e mínima, umidade relativa (UR) média
e velocidade média do vento da cidade estudada.
O arquivo climático utilizado nas simulações foi disponibilizado pelo Laboratório de Eficiência
Energética em Edificações (LABEEE), elaborado por Maurício Roriz (ANTAC – GT Conforto e Energia)
mediante dados registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no período de 2001 a 2010.
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Médias
TBS média ( ºC)
TBS média das máx. ( ºC)
TBS média das min. ( ºC)
UR média (%)
Vel. média do vento (m/s)

Tabela 6 - características climáticas de Curitiba/PR -ZB1
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
19,6
20,9
19,9
17,9
15,0
14,7
15,4
15,7
30,5
29,1
29,2
28,2
26,6
23,9
26,5
27,9
14,2
13,9
13,7
8,3
6,2
3,7
5,2
6,2
81
77
77
81
78
83
71
78
2,7
2,3
2,1
1,6
1,9
1,9
1,7
2,1

Set
14,6
29,6
5,1
78
2,5

Out
17,6
31,0
9
83
2,5

Nov
18
28,0
12,7
82
2,6

Dez
19,4
32,2
10,2
76
2,2

TBS: Temperatura de bulbo seco; UR: Umidade Relativa

3.4. Análise de sensibilidade para atender nível A conforme o RTQ-R
Para atender ao nível A conforme o RTQ-R, foram simuladas 7 situações a partir do caso base, apresentadas
na Tabela 7. Primeiramente foram substituídos os vidros simples por um vidro duplo, da marca CEBRACE,
do tipo insulado de 24mm, que é composto pelo vidro Cool-Lite KNT 164 de 6 mm, câmara de ar de 12 mm
e vidro Cool-Lite KNT 164 de 6 mm. O fator solar do envidraçado é de 0,47 e a transmitância térmica é de
1,75 W/(m²K). Foi utilizada uma caixilharia de PVC da linha EuroDur 3S da marca Kömmerling®, que
possui transmitância térmica de 1,8 W/(m².K). Foi utilizada a solução de persianas de PVC da linha
Rolaplus, da marca Kömmerling.
Em seguida, foi adicionado isolamento térmico em todo o envelope opaco da edificação (paredes
externas, piso e cobertura), de modo a melhorar o envelope para atender aos limites para nível A na ZB1.Os
valores de transmitância térmica de todos os casos foram calculados pelo EnergyPlus®.

Casos simulados
Caso base
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7

Espessura do
isolamento (m)
0,00
-0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

Tabela 7 - Descrição dos casos simulados
U paredes
U cobertura
Tipo de vidro
externas
(W/m²K)
(W/m²K)
Simples
2,60
2,19
Duplo
2,60
2,19
Duplo
1,58
1,42
Duplo
1,13
1,05
Duplo
0,88
0,83
Duplo
0,72
0,69
Duplo
0,61
0,59
Duplo
0,53
0,51

U laje de piso
(W/m²K)

U vidro
(W/m²K)

4,09
4,09
2,02
1,34
1,01
0,80
0,67
0,573

5,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

3.5. Método para análise de resultados
Foi analisado o nível de eficiência energética da envoltória da edificação conforme o RTQ-R, o
desempenho térmico e o desempenho energético do caso base, acordando com a NBR 15.575 e do caso 2,
com desempenho nível A.
3.5.1. Classificação do Nível de Eficiência Energética de acordo com o RTQ-R
Para a avaliação do desempenho da envoltória pelo método de simulação do RTQ-R, devem-se realizar
simulações para a edificação em duas condições: ventilada naturalmente e condicionada artificialmente.
Deve-se comparar o desempenho da edificação sob avaliação com os valores de referência das tabelas de
classificação de acordo com a zona bioclimática (PBE EDIFICA, 2016). Também se deve atender aos prérequisitos estabelecidos quanto ao programa e ao arquivo climático utilizados na simulação (INMETRO,
2012).
Para a simulação da edificação ventilada naturalmente, comparam-se os indicadores de graus-hora de
resfriamento (GHR) dos ambientes de permanência prolongada com os níveis de eficiência das tabelas de
classificação. A temperatura-base para o cálculo dos graus-hora de resfriamento é de 26ºC.
O procedimento da avaliação da edificação condicionada artificialmente compara os consumos
relativos para aquecimento (CA) e para refrigeração (CR) dos ambientes de permanência prolongada com os
níveis de eficiência das tabelas de classificação. A Tabela 8 apresenta os valores de classificação do nível de
eficiência energética da ZB1.

1403

Eficiência
A
B
C
D
E

Tabela 8: Tabela de classificação pelo método de simulação – ZB1
ZB1 – CURITIBA/PR
EqNum
GHR (°Ch)
CR (kWh/m².a)
5
GHR ≤ 143
CR ≤ 0,713
4
143 < GHR ≤ 287
0,713 < CR ≤ 1,426
3
287 < GHR ≤ 430
1,426 < CR ≤ 2,138
2
430 < GHR ≤ 574
2,138 < CR ≤ 2,851
1
574 < GHR
2,851 < CR

CA (kWh/m².a)
CA ≤ 16,700
16,700 CA ≤ 33,400
33,400 CA ≤ 50,099
50,099 CA ≤ 66,799
66,799 < CA

A determinação do equivalente numérico da envoltória (EqNumEnv) é realizada por meio de equações
estabelecidas para cada zona bioclimática. Para a ZB1, o equivalente numérico da envoltória é obtido por
meio da Equação 1:
𝐸𝑞𝑁𝑢𝑚𝐸𝑛𝑣 = 0,08 × 𝐸𝑞𝑁𝑢𝑚𝐸𝑛𝑣𝑅𝑒𝑠𝑓𝑟 + 0,92 × 𝐸𝑞𝑁𝑢𝑚𝐸𝑛𝑣𝐴

Equação 1

Onde:
EqNumEnv: equivalente numérico da envoltória;
EqNumEnvResfr: equivalente numérico da envoltória para resfriamento; e
EqNumEnvA: equivalente numérico da envoltória para aquecimento.
De acordo com a pontuação final obtida no equivalente numérico da envoltória (EqNumEnv) é
atribuída uma classificação que varia do nível A (mais eficiente) ao E (menos eficiente).
3.5.2. Método para análise do desempenho térmico
A análise do desempenho térmico foi realizada utilizando os modelos configurados com ventilação natural
durante 24 horas, conforme descrito na Tabela 9, através do método adaptativo da ASHRAE Standard 55
(2010). Para a análise do conforto é utilizada a temperatura operativa horária das zonas térmicas, obtidas no
EnergyPlus através da variável de saída Zone Operative Temperature.

Casos simulados
Caso base: NBR 15.575
Caso 2: nível A

Tabela 9: Descrição dos casos para análise do desempenho térmico
Transmitância térmica (W/m²K)
Ventilação natural
Par.
Cob.
Piso
Vidro
Período
Setpoint (°C)
2,47
2,18
3,42
5,90
24 h
20
0,53
0,51
0,57
1,90
24 h
20

Condicionador de ar
Período
Setpoin
-

O método adaptativo (ASHRAE 55, 2010) determina uma temperatura operativa de conforto
relacionando com a temperatura externa, conforme a Equação 2, e define faixas de conforto em relação à
temperatura neutra, para índices de 90% e 80 % de aceitabilidade.
Toc = 18,9 + 0,255 Text

Equação 2

Onde:
Toc = Temperatura operativa de conforto;
Text = Temperatura média mensal externa.
3.5.3. Método para análise do desempenho energético
Foi realizada uma análise comparativa do consumo de energia anual de aquecimento e refrigeração dos dois
casos, configurados com condicionador de ar noturno e ventilação natural diurna, conforme apresentado na
Tabela 10. Os resultados de consumo são obtidos no EnergyPlus, através das variáveis Heating:Electricity e
Cooling:Electricity. O objetivo foi verificar consumo de energia referentes ao sistema de climatização
(aquecimento e refrigeração) da edificação base, e verificar o potencial de redução desse consumo, aplicando
uma envoltória atendendo a classificação nível A (RTQ-R).
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Tabela 10: Descrição dos casos para análise do desempenho energético
Transmitância térmica (W/m²K)
Ventilação natural
Condicionador de ar
Par.
Cob.
Piso
Vidro
Período
Setpoint (°C)
Período
Setpoint (°C)
2,47
2,18
3,42
5,90
9:00-21:00
20
22-24
21:00-9:00
0,53
0,51
0,57
1,90
9:00-21:00
20
21:00-9:0022-24

Casos simulados
Caso base: NBR 15.575
Caso 2: nível A

4. RESULTADOS
Neste item, são apresentados os resultados da classificação do nível de eficiência energética do caso base e
as alterações que foram necessárias para obter nível A, de acordo com o método de simulação do RTQ-R
(item 3.5.1). Foi também analisado o conforto térmico e o consumo de energia dos diferentes casos.
4.1. Caso base
Na zona bioclimática 1 os graus-hora de resfriamento (GH) das três zonas térmicas analisadas ficaram abaixo
do limite para nível A, que é 143°Ch, (obtendo-se assim a classificação de nível A), onde o equivalente
numérico de resfriamento (EqNumResfr) é igual a 5. O consumo de aquecimento (CA) dos três ambientes
ficaram dentro da faixa de classificação para o nível C, entre 33,40 e 50,10 kWh/(m².a), onde o equivalente
numérico de aquecimento (EqNumA) corresponde a 3. Os resultados e os níveis de classificação dos
ambientes são apresentados na Tabela 11.

Zona
Térmica
ZT1
ZT2
ZT3
ZT4

GHResfr
(°Ch)
13,63
13,17
114,17
7,45

Total

148,41

Tabela 11: Resultados do caso base para a classificação do Nível de EE – ZB1
Resfriamento
Refrigeração
Aquecimento
CR
CA
Nível EqNumResfr
Nível
EqNumR
Nível
EqNumA
(kWh/m²a)
(kWh/m²a)
A
5
0,15
A
5
35,58
C
3
A
5
0,20
A
5
36,18
C
3
A
5
0,00
A
5
43,45
C
3
0,00
0,00
A

5

0,07

A

5

41,52

C

3

O equivalente numérico da envoltória (EqNumEnv) na ZB1 é determinado através da Equação 1,
apresentada anteriormente. O resultado para o EqNumResfr, que foi 5, corresponde a 8% da pontuação final e
o resultado do EqNumA, que foi 3, corresponde a 92%. Assim o resultado do EqNumEnv foi de 3,16,
classificando-se a envoltória como nível C.
4.2. Análise de sensibilidade para obter nível A
Para atender ao nível A na zona bioclimática 1, foram simulados 7 casos com variações do tipo de vidro e
espessura do isolamento térmico. Os resultados são apresentados na Tabela 12.
Tabela 12: Resultados para atender nível A na ZB1
Casos
Caso base
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7

Isolamento
(m)

Vidro

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

Simples
Duplo
Duplo
Duplo
Duplo
Duplo
Duplo
Duplo

ZT1
13,63
10,36
1,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

GHResfr (°Ch)
ZT2
13,17
9,76
1,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ZT3
114,17
99,75
37,89
14,02
5,68
1,92
0,14
0,00

ZT1
35,58
34,44
21,25
14,57
10,62
8,09
6,40
5,25

CA (kWh/m²a)
ZT2
36,18
34,63
21,35
14,60
10,54
7,98
6,24
5,08

ZT3
43,45
42,68
31,52
25,25
21,33
18,64
16,72
15,27

Na Figura 2, observa-se que nenhuma das zonas térmicas (ZT) apresentou graus-hora de resfriamento
acima de 143°Ch, limite para nível A. Com o aumento da espessura de isolamento térmico o resultado de
graus-hora diminui, até chegar a zero em todas as zonas, como ocorre no caso 7.
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Para obter nível A em aquecimento, o resultado do consumo de todas as zonas térmicas deve ser
inferior a 16,70 (kWh/m²a). Na figura 3 pode-se observar que nas ZT1 e ZT2 é possível obter-se nível A com
apenas 2 cm de isolamento térmico no envelope, porém na ZT3 são necessários 6 cm de isolamento. Isso
ocorre devido a uma maior área de superfície em contato com o exterior.
Assim, conclui-se que o caso 7 foi a única solução que atendeu aos limites de graus-hora de
resfriamento e consumo de aquecimento, estabelecidos pelo RTQ-R, em todas as zonas térmicas.

Figura 2: Graus-hora em relação a variação da espessura do
isolamento térmico (Nota: as linhas correspondentes a ZT1 e
ZT2 ficam sobrepostas).

Figura 3: Consumo de aquecimento em relação a variação da
espessura do isolamento térmico (Nota: as linhas
correspondentes a ZT1 e ZT2 ficam sobrepostas).

4.3. Análise do conforto térmico
Na Figura 4 foi analisado o percentual de horas em conforto térmico considerando todas as horas do ano,
com índice de 80% de aceitabilidade estabelecido pela ASHRAE 55 (2010). O conforto térmico no caso base
foi de apenas 26%, sendo que obteve 74% de desconforto por frio. Enquanto, no caso 2, atendendo a
classificação Nível A (RTQ-R), o conforto térmico aumentou para 35%, com 65% de desconforto por frio.
Nenhum dos casos apresentou desconforto por calor.

Figura 4 - Percentual de horas em conforto e desconforto dos casos analisados

4.4. Análise do consumo de energia
Foi realizada uma análise dos consumos de energia para aquecimento e refrigeração do modelo base e do
modelo nível A. O modelo base teve resultado de consumo de aquecimento 40,13 kWh/(m²a) e de 0,07
kWh/(m²a) de consumo de refrigeração. O modelo nível A apresentou 11,32 kWh/(m²a) de consumo de
aquecimento e 0,96 kWh/(m²a) de consumo de refrigeração. O modelo base representa um aumento de
aproximadamente 70% do consumo de energia para aquecimento, em relação ao modelo nível A, enquanto
para refrigeração a diferença no consumo é mínima.
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5. CONCLUSÕES
Com esse estudo observa-se que mesmo cumprindo os requisitos mínimos exigidos no Brasil, pela NBR
15.575, a edificação não apresentou bons resultados de desempenho na zona bioclimática 1. Na avaliação do
nível de eficiência energética da envoltória, pelo método de simulação do RTQ-R, a edificação foi
classificada como nível A para resfriamento e nível C para aquecimento, e obteve classificação final nível C.
Foi realizada uma análise de sensibilidade variando 2 parâmetros na envoltória: tipo de vidro e
espessura do isolamento térmico, com o objetivo de atender aos requisitos para a classificação nível A do
RTQ-R. Para isso foi necessário substituir o vidro simples por um duplo e adicionar de 6 cm de isolamento
térmico em toda a envoltória, a fim de reduzir as trocas de calor com o ambiente externo, reduzindo assim, as
necessidades para aquecimento.
Conclui-se que com as melhorias realizadas no envelope, utilizando isolante térmico e um vidro com
melhor desempenho, foi possível melhorar o conforto térmico em 9% das horas do ano e reduzir o consumo
de energia para aquecimento em 70%.
Na sequência deste trabalho, será realizada a otimização do modelo, através de um algoritmo evolutivo
multi-objetivo, estudado por Kämpf (2009) e Figueiredo et al., (2016). O objetivo desta etapa é determinar as
combinações ótimas de espessura de isolamento térmico e tipos de vidro para atender à classificação nível A
do RTQ-R.
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RESUMO

Atualmente, o ambiente construído é umas das principais fontes de consumo energético. A integração do
projeto de arquitetura às questões ambientais torna-se essencial para minimizar o dispêndio de energia dos
edifícios e reduzir as emissões de CO₂. Ferramentas de simulação permitem predizer o consumo de energia e
obter dados de conforto dos edifícios. Quando aplicados ainda às etapas iniciais, esses programas,
possibilitam o refinamento gradual do projeto e auxiliam o projetista na tomada racional de decisão.
Entretanto, a inclusão de simulação nas primeiras fases projetuais ainda não compõe as atuais metodologias
de processo de projeto. O objetivo deste estudo é verificar as atuais barreiras para a introdução de simulação
de desempenho energético ao projeto de arquitetura. Um estudo de caso, ainda em fase projetual, foi
selecionado para aplicação de análises energéticas por meio do programa EnergyPlus. O resultado de
simulação do caso aponta o potencial da utilização de ferramentas de desempenho como auxílio à tomada de
decisão dos arquitetos na seleção de estratégias de projeto. Verificou-se a dificuldade dos arquitetos na
compreensão dos indicadores de energia extraídos, demonstrando que os conceitos de física aplicada, como
transferência de calor, não fazem parte do cotidiano de projeto. A diferença de tempo existente entre
modificar estratégias de projeto em programas de desenho e verificar o desempenho energético de
componentes de arquitetura também caracterizou-se como uma dificuldade para a aplicação de simulação.
Foi constatada a complexidade de utilizar programas de desempenho durante as diferentes fases projetuais.
Palavras-chave: simulação computacional de desempenho, projeto de arquitetura, barreiras.

ABSTRACT

Currently, the built environment is a major source of energy consumption. The integration of architectural
design with environmental issues becomes essential to minimize the energy expenditure of buildings and
reduce CO₂ emissions. Simulation tools allow you to predict energy consumption and get building comfort
data. While still applied to the initial stages, these programs enable the gradual refinement of the proposal
and help the designer in rational decision making. However, despite the benefits of this practice are
consolidated, the inclusion of simulation to conceptual stages yet composes the current design process
methodologies. The objective of this study is to verify the current barriers to the introduction of simulation of
energy performance to the architecture project. A case study, still in the design phase, was selected for the
application of energy analyses through EnergyPlus software. The simulation results of cases show the
potential of performance tools in the selection of design strategies. The difficulty of architects to understand
the extracted energy indicators show that physical concepts applied, such as heat transfer, are not part of the
project daily. The time difference between modifying design strategies in design programs and verifying the
energy performance of architectural components was also characterized as a difficulty for the simulation
application. The complexity of using performance programs during the different design phases was verified.
Keywords: computer simulation performance, architectural design, barriers.
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1. INTRODUÇÃO
Desde os anos de 1990 a discussão sobre o impacto ambiental de edifícios tem alcançado dimensões globais.
Segundo Levine et al. (2007) o setor de edificações é identificado como líder mundial em emissões de CO₂.
Em contraponto, o grande potencial de redução de gases de efeito estufa nos edifícios é apontado no quarto
relatório produzido pelo Painel Internacional de Mudanças Climáticas (IPCC, 2007), destacando que as
decisões e oportunidades de projeto e o comportamento do usuário contribuem diretamente para o consumo
energético final.
A arquitetura voltada ao clima pode reduzir significativamente o consumo de energia das edificações,
requerendo do projetista análises e estudos que contemplem as condições ambientais locais, tais como:
temperatura do ar; umidade; radiação solar; ventos; ruído e, ainda, qualidade do ar (GONÇALVES e
DUARTE, 2006). A seleção de componentes de poupança de energia em edifícios depende da inclusão de
ferramentas de simulação computacional em todas as fases do projeto, permitindo que os profissionais
envolvidos compreendam os fenômenos físicos e demais fatores que interferem na arquitetura.
No caso de uso para projetos, a ferramenta de simulação pode fornecer dados para uma correta seleção
dos sistemas a serem utilizados e auxiliar na seleção de estratégias arquitetônicas para redução do consumo
de energia (GONÇALVES e BODE, 2015). Entretanto, Mendes et al. (2005) concluíram que no Brasil os
escritórios de engenharia e arquitetura ainda não empregam análises computacionais de desempenho térmico
e energético de edificações. Os pesquisadores Wilde e Voorden (2004) apontam que a maioria das estratégias
de economia energética são selecionadas baseadas em analogias e aproximadamente 80% de todos os
componentes de poupança são selecionados sem considerar diferentes alternativas de projeto, demonstrando
que a seleção das estratégias é totalmente intuitiva, após realizarem um questionário sobre como são
selecionados os componentes de eficiência energética durante o processo de projeto para arquitetos e
consultores envolvidos na concepção de edifícios eficientes nos Países Baixos.
A baixa introdução de parâmetros de desempenho energético em edificações está relacionada com a
falta de uso de ferramentas de simulação como suporte de decisão de projeto. Morbitzer et al. (2001)
ressaltam que os programas de simulação são complexos e estranhos à prática de projeto. Segundo
Bambardekar e Poershke (2009) os arquitetos não compreendem de que maneira transferir as diversas
questões de projeto para a simulação. Dessa forma, as soluções projetuais têm ocorrido de forma intuitiva e
com base no conhecimento adquirido por experiência dos profissionais.
As ferramentas de simulação de desempenho tornam-se incompatíveis à prática de projeto devido aos
dados de saída não relatarem conceitos considerados significativos para os arquitetos. Isto faz com que os
profissionais contem com sua própria experiência (aprendendo fazendo) para a realização de análises
ambientais, sendo esta a forma de resolução de problemas de projeto (TUCKER e SOUZA, 2013).
Diante dessa problemática, a presente pesquisa aborda um estudo de caso real onde a simulação de
desempenho é aplicada a um projeto arquitetônico, ainda em fase de desenvolvimento. Para as análises
energéticas utilizou-se a ferramenta EnergyPlus. Foram levantadas e observadas as atuais barreiras existentes
para a integração da simulação computacional à prática projetual.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é verificar quais as barreiras existentes à aplicação de simulação computacional em
um caso real, abordando a fase inicial de projeto de um edifício institucional localizado em Curitiba-PR.

3. MÉTODO
O método deste trabalho compreendeu duas diferentes etapas, a caracterização do estudo de caso e a análise
de desempenho energético do projeto arquitetônico. A partir da conclusão destas duas fases foram levantadas
as barreiras à aplicação de simulação de desempenho energético durante a fase inicial do projeto de
arquitetura.

3.1 Caracterização do estudo de caso
A definição da metodologia desta pesquisa compreendeu a abordagem de um estudo de caso real que
corresponde a um projeto arquitetônico o qual encontrava-se em fase inicial, partido arquitetônico, e
apresentava potencial para aplicação do processo de simulação computacional. O estudo foi desenvolvido
por um escritório de arquitetura localizado em Florianópolis-SC que demonstrou interesse em participar
desta pesquisa.
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Inicialmente, foram levantados dados gerais sobre o projeto condizentes a informações sobre a
proposta arquitetônica, tais como: tipologia de projeto; programa de necessidades; localização do projeto e
área projetada.
O estudo de caso consiste no projeto de uma sede administrativa de uso institucional, localizada em
Curitiba-PR, com área total aproximada de 4340m² O programa de necessidades conta com os seguintes
espaços: estacionamento coberto; estacionamento aberto; circulação; auditório; lanchonete; espaço para
rádio/tv; gabinete do secretário; gabinete da diretoria; hall de acesso; restaurante; área de apoio e serviços. O
pavimento térreo apresenta uma ligação com a antiga sede administrativa da empresa, a qual será mantida na
nova proposta. O projeto desenvolvido pelo escritório de arquitetura está representado na Figura 1e na Figura
2.

Figura 1- Zoneamento da edificação proposta, em verde.

Figura 2- Volumetria de projeto.

3.2 Análise de desempenho energético
Nesta etapa foi proposta a realização de análise de desempenho energético ao estudo de caso apresentado.
Para a execução de simulação de desempenho foi selecionada a ferramenta EnergyPlus.
Elaborou-se uma metodologia de análise de desempenho energético a qual foi desenvolvida em
diferentes etapas e descritas em ordem consecutiva. As etapas correspondem à: definição dos dados de
entrada; definição de parâmetros de projeto e indicadores de energia investigados; execução do processo de
simulação de desempenho; tratamento e apresentação do dados de saída e tomada de decisão.
A execução do processo foi possível devido a colaboração entre os autores do projeto e a
pesquisadora. A aplicação do método objetivou a avaliação de desempenho da volumetria de projeto
desenvolvido pela equipe de arquitetura, auxiliando os projetistas na definição da forma arquitetônica por
meio da obtenção de indicadores de energia.

3.2.1 Definição de dados de entrada
Levantaram-se os dados de entrada necessários para a execução da simulação de desempenho. Foram
reconhecidos os registros referentes ao projeto arquitetônico e a informações que influenciam no
comportamento energético das propostas. Os dados que foram definidos pelos arquitetos correspondem a:
geometria de projeto; orientação solar de projeto e materiais construtivos empregados. Outros registros
como: propriedades físicas dos materiais construtivos; padrão de uso e ocupação; potência dos sistemas
utilizados (iluminação, equipamentos e condicionamento de ar) foram especificados conforme Anexo Geral
V da Portaria n° 50 do INMETRO (INMETRO, 2013). e NBR 16401 (ABNT, 2008). Selecionou-se o
arquivo climático da cidade de Curitiba-PR, em formato TRY, disponibilizado pelo DOE
(http://www.energy.gov/). Os registros especificados estão dispostos no Quadro 1.
Dados definidos pelo arquiteto
Azimute da fachada principal: 243°.
Materiais construtivos empregados:
Alvenaria de blocos cerâmicos;
Piso cerâmico;
Vidro incolor 6mm.
Sistema construtivo:
Laje de concreto armado;
Pilares e vigas de concreto armado.
Sistema de condicionamento de ar: tipo Split.
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Dados definidos pela pesquisadora
Padrão de uso: dias de semana (de segunda-feira à sexta-feira), das 9h às 19h.
Carga instalada de equipamentos: 15W/m².
Carga instalada de iluminação: 10W/m².
Taxa de ocupação: 15m²/pes.
COP do sistema de ar condicionado: 3,0.
Quadro 1- Dados de entrada.

3.2.2 Definição de parâmetros de projeto e indicadores de energia investigados
Nesta fase foram definidas as alternativas de projeto que correspondem a variáveis arquitetônicas a serem
investigadas ao longo do processo de simulação. A investigação de elementos arquitetônicos compreendeu a
elaboração de duas diferentes geometrias de projeto para o mesmo caso. As propostas de volume foram
realizadas pela equipe de arquitetura e possuem a mesma área edificada.
O objetivo da aplicação do processo de simulação do caso foi determinar a volumetria de projeto mais
eficiente, ou seja, que resultasse no menor consumo de energia. As duas propostas possuem iguais: programa
de necessidades; cidade de implantação; azimute da fachada principal; materiais construtivos; padrão de uso
e ocupação e cargas instaladas. O parâmetro alterado corresponde a geometria de projeto, possibilitando a
análise da influência da volumetria no desempenho energético da proposta.
Devido a demanda do escritório, o arquiteto desejava que a simulação ocorresse rapidamente, durante
o período de uma semana, possibilitando também a rápida evolução da proposta e a apresentação do projeto
para o cliente ao final deste período. Os dados que os arquitetos gostariam de extrair por meio da
incorporação do processo de simulação ao projeto correspondem à: incidência de radiação solar nas
superfícies externas e ao consumo de energia das duas propostas de volumetria elaboradas.
A primeira volumetria apresenta dois pavimentos e o térreo, representada na Figura 3. A segunda
proposta foi dividida em quatro pavimentos mais o térreo e corresponde a Figura 4.

Figura 3- Geometria 1.

Figura 4- Geometria 2.

3.2.3 Execução do processo de simulação de desempenho
Para a execução da simulação computacional utilizou-se a ferramenta Energyplus. O processo foi realizado
por meio de diferentes fases: modelagem geométrica; inserção dos dados de entrada; execução da simulação
e extração dos dados de saída.
Devido à falta de interoperabilidade entre o programa de projeto (Revit) e o de simulação
(Energyplus), utilizou-se o esquema gbXML para exportar a geometria de projeto das duas propostas de
volumetria. Para efetuar o processo de conversão do formato dos arquivos foi necessária a intervenção da
ferramenta Ecotect. Os arquivos em formato RVT (Revit Architecture) foram transformados em gbXML
(Ecotect Analysis) e posteriormente em IDF (EnergyPlus).
Verificaram-se os modelos exportados por meio do esquema gbXML e foram identificados erros de
geometria dos projetos, sendo necessária a remodelagem manual dos volumes no EnergyPlus. Utilizou-se o
plug-in OpenStudio para a modelagem no SketchUp. As duas propostas volumétricas do caso foram
modeladas conforme o projeto arquitetônico e correspondem a Figura 5 e Figura 6.
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Figura 5- Modelagem da geometria 1.

Figura 6- Modelagem da geometria 2.

A primeira proposta foi dividida em duas zonas térmicas e a segunda em seis zonas devido as
diferenças volumétricas existentes entre os estudos. Com o zoneamento das propostas concluído, os demais
dados de entrada foram inseridos na ferramenta de simulação. Foram introduzidos os dados dos materiais
construtivos, especificação das propriedades físicas dos materiais, registros de uso e ocupação, cargas dos
sistemas de iluminação, equipamentos e condicionamento de ar, conforme especificados na etapa de
determinação dos dados de entrada. Obtiveram-se os indicadores de energia de forma analítica, que
correspondem a dados de consumo de energia e de incidência de radiação solar nas superfícies da envoltória.
Com a execução do processo de simulação parte-se para o tratamento e apresentação dos dados de
saída para a equipe de arquitetura.

3.2.4 Tratamento e apresentação de dados de saída
Esta etapa consiste em representar graficamente ou analiticamente os indicadores de energia obtidos por
meio da execução da simulação de desempenho. A apresentação destes dados representa o retorno das
informações aos projetistas, que posteriormente foram aplicadas ao projeto de arquitetura. Os dados de saída,
obtidos de forma analítica, foram tratados pela autora desta pesquisa com o auxílio do Microsoft Excel. Os
registros foram apresentados em reuniões com a equipe de projeto onde explicaram-se os conceitos e as
causas dos dados obtidos, objetivando alcançar a tomada de decisão da equipe por meio da seleção de uma
das volumetrias investigadas.
Os dados obtidos foram comparados devido as propostas possuírem iguais padrão de uso e ocupação,
cargas instaladas, materiais construtivos, cidade de implantação e orientação solar, permitindo a análise da
influência do volume de projeto no consumo de energia das propostas. A análise energética aponta que a
geometria 1 apresenta maior consumo energético por m² do que a proposta 2, pois a mesma é marcada por
grandes superfícies externas em relação a geometria 2, como apontado na Figura 7. A geometria 2 distribui a
área do programa de necessidades em maior número de pavimentos, enquanto a geometria 1 concentra os
ambientes em menos pavimentos. Isto gera na geometria 1 superfícies mais horizontais, com grande área de
exposição da cobertura, a qual recebe quantidade significativa de radiação solar direta. Sendo assim, a
radiação solar incidente nas superfícies também é maior no caso da geometria 1, conforme Figura 8. As
figuras foram dispostas no texto conforme apresentadas à equipe do escritório de arquitetura.
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Figura 7- Consumo energético por m² da geometria 1
e 2.

Figura 8- Radiação solar total incidente nas superfícies da envoltória da
proposta 1 e 2.
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3.2.5 Tomada de decisão

Correspondeu à última etapas do processo de análise de desempenho. A tomada de decisão consistiu na
seleção de estratégias de eficiência energética para o projeto analisado e ocorreu a partir da apresentação dos
indicadores de energia levantados e tratados pela autora desta pesquisa para a equipe de arquitetura e
corresponde ao final do processo de simulação de desempenho.
Apresentaram-se os dados extraídos por meio dos gráficos que indicaram o consumo energético por m²
e a radiação solar incidente nas superfícies. Os arquitetos optaram pela geometria 2, devido ao potencial de
redução de consumo de energia da mesma. Com a tomada de decisão efetuada, foram analisados e descritos
os obstáculos para a aplicação da simulação computacional ao processo de projeto.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Constatou-se que o uso de simulação de desempenho pode ser determinante à prática projetual por permitir o
refinamento gradual da proposta, a partir da tomada de decisão dos arquitetos. Entretanto, a existência de
barreiras para a introdução de ferramentas de simulação ao processo de projeto ainda impede que o potencial
destes instrumentos sejam explorados.
Para o sucesso da incorporação das ferramentas de desempenho ao projeto de arquitetura foi
necessário o trabalho conjunto e de forma colaborativa da pesquisadora e dos projetistas. As duas partes
permaneceram altamente envolvidas durante todo o processo. A falta de boa interoperabilidade entre as
ferramentas de projeto e do instrumento de simulação fez com que a equipe de arquitetos estivesse sempre à
frente da equipe de simulação. Por exemplo, enquanto os arquitetos modificavam rapidamente a
configuração do volume de projeto, a pesquisadora, necessitava realizar a modelagem energética, inserir os
dados de entrada e tratar os dados de saída para obter dados referentes à volumetria, consumindo maior
quantidade de tempo.
Verificou-se que para a simulação auxiliar nas decisões de projeto, as análises de desempenho devem
ocorrer de forma rápida, devido ao ritmo de trabalho dos projetistas. Para isso necessitou-se da simplificação
de dados de entrada na ferramenta de simulação, como também, da representação de dados de saída
visualmente agradáveis aos arquitetos, consistindo na utilização de imagens gráficas. Isso tornava o processo
de tomada de decisão mais fácil e veloz e possibilitava que as análises de desempenho se tornassem
determinantes à prática projetual. Constatou-se que devido as variáveis e métricas que os arquitetos usam na
prática de projeto serem representadas visualmente, quando os fenômenos físicos são matematicamente
representados isso torna-se um problema.
A complexidade e a quantidade de dados de entrada requeridos pela ferramenta de desempenho
tornou-se um problema para a realização de simulação nas etapas iniciais do projeto de arquitetura. Os
arquitetos desconheciam alguns dos registros necessários, pois ainda não encontravam-se especificados e
definidos devido ao caráter inicial do projeto, como a densidade de carga de equipamentos e a definição de
padrões de uso e ocupação dos projetos, por não fazem parte do cotidiano de arquitetura. Isso fez com que
alguns registros necessitassem serem especificados por meio de normativas, possibilitando a execução do
processo de simulação. Dessa forma, esses registros foram estimados a fim de possibilitar a execução da
simulação de desempenho, gerando incertezas nos resultados extraídos.
Constatou-se que dados de padrão de uso e ocupação e COP do sistema de condicionamento de ar não
são dados familiares aos arquitetos e por isso eles não souberam especificar. Ressalta-se que os materiais
construtivos foram determinados pelos projetistas de forma estimada, conforme os padrões das construções
realizadas pelo escritório. A falta de conhecimento sobre todos os dados de entrada necessários para a
realização do processo de simulação, fez com que os projetistas não conseguissem realizar sozinhos esta
etapa, necessitando do auxílio da pesquisadora. É importante salientar que a definição de forma estimada de
registros de entrada pode comprometer os resultados extraídos das ferramentas.
Levantou-se a dificuldade dos projetistas em especificar e compreender os indicadores de desempenho
energético obtidos na simulação. Os arquitetos demonstraram dificuldade para expressar os dados de saída
requeridos no caso simulado. Os profissionais sabiam o que queriam obter a partir da aplicação do processo
de simulação, porém não apresentavam conhecimento para especificar o indicador de energia referente ao
dado desejado. Verificou-se a existência de falta de conhecimento prévio das unidades de energia simuladas,
sendo preciso explicar os conteúdos para que os arquitetos conseguissem transpor os dados de saída das
simulações nos projetos. Quando os dados de saída foram expostos por meio de diagramas gráficos a equipe
demonstrou maior facilidade na compreensão dos registros extraídos. Ainda assim, os projetistas não se
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sentiam aptos e seguros para explicar ao cliente os dados obtidos no processo de simulação, necessitando
sempre da presença da pesquisadora.
Para alcançar a seleção de estratégias de eficiência energética foi necessária a intervenção da
pesquisadora para a interpretação dos dados simulados, explicando as causas dos resultados obtidos e
possibilitando alcançar a tomada de decisão. Explicou-se que os dados referentes à quantidade de radiação
solar incidente na envoltória, não possibilitava a tomada de decisão de estratégias de eficiência energética ao
projeto. Estes registros não representam qualidade dos ambientes internos da proposta. Porém, mesmo assim
o projetista demonstrou interesse no reconhecimento da quantidade de radiação incidente em cada face da
envoltória do projeto.
Os projetistas apresentaram dificuldade para entender os indicadores de energia apresentados,
consumo de energia (kWh) e incidência de radiação na envoltória (kWh). Os arquitetos não compreendiam
que dados de incidência de radiação solar não auxiliariam à seleção de estratégias de arquitetura e insistiram
para extração destes registros e não sabiam o significado das unidades de energia, por exemplo, o consumo
energético representado em kWh.
Ressalta-se que a compreensão dos dados a partir da forma de representação, gráficos numéricos
comparativos, auxiliou na tomada de decisão da equipe, pois a comparação facilitava a visualização de qual
proposta era mais eficiente em relação a outra. Quando os projetistas visualizaram que a volumetria da
geometria 2 apresentava melhor desempenho energético do que o mesmo parâmetro na geometria 1, ocorreu
a rápida tomada de decisão da equipe. Desta forma, a representação dos dados apresentou boa aceitabilidade
pela equipe.

5. CONCLUSÕES
A partir das análises realizadas é possível concluir que os arquitetos reconhecem o potencial das ferramentas
de simulação para a tomada de decisão e para quantificar dados de energia, mas mesmo assim apresentam
dificuldade para incorporar estes programas na rotina do processo de projeto devido a complexa linguagem
das ferramentas, aos dados de entrada requeridos e a interpretação dos registros extraídos. Desta forma,
verificou-se que a inserção e a análise de dados de energia não faz parte do cotidiano de projeto de
arquitetura.
A indisponibilidade de ferramentas de computação apropriadas para cada fase do projeto, o alto
dispêndio de tempo, o alto nível de conhecimento necessário para utilizar as ferramentas de simulação, a
necessidade de conhecimentos específicos sobre física aplicada e a baixa interoperabilidade entre os
programas de desenho e os de simulação caracterizaram-se como as maiores barreiras para a introdução de
simulação computacional à rotina do processo de projeto. O sucesso da atividade de simulação de um
edifício ainda em fase de desenvolvimento requer além do entendimento do processo de projeto a
compreensão dos fenômenos físicos e a consciência dos componentes arquitetônicos em gerar economia de
energia.
Para disseminar o uso da simulação de desempenho nos escritórios de arquitetura é imprescindível a
elaboração de interfaces simplificadas, que reduzam o tempo gasto na execução do processo de simulação e
na análise de diferentes alternativas ainda na etapa conceitual de projeto, bem como, que os arquitetos
busquem compreender a aplicação de conceitos de eficiência energética às edificações.
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RESUMO

Com o aumento significativo dos passageiros em voos comerciais nos últimos anos, os aeroportos
Brasileiros necessitaram aumentar sua capacidade, com o desafio de manter o conforto e as operações de voo
em turno integral. Para possibilitar esses serviços, é necessária a utilização de potentes equipamentos nas
edificações, capazes de torná-las confortável termicamente, com iluminação adequada e com sistemas de voo
em operação segura. Isso exige, mesmo em meio às previsões de uma crise energética global, um alto
consumo energético nos aeroportos, que são normalmente edificados em locais amplos e livres de
sombreamento. Aliando as ferramentas existentes para a eficiência energética, como painéis fotovoltaicos, às
recentes políticas públicas de incentivo à geração de energia, os Terminais de Passageiros se apresentam
como um grande potencial para aproveitamento da energia solar, com consequente redução do consumo de
energia de redes públicas, diminuindo ainda os custos com energia da própria edificação. Neste estudo,
foram analisadas as demandas atuais de energia e as possibilidades de contribuição da geração fotovoltaica
instalada na edificação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto
Alegre - RS. A metodologia utilizada iniciou através do estudo da forma da edificação e verificação do
aproveitamento da mesma para geração fotovoltaica, além do levantamento de dados da demanda por energia
elétrica e disponibilidade de irradiação solar na cidade, e por fim o dimensionamento do sistema fotovoltaico
e seu potencial de contribuição à demanda. O estudo observou que a inserção fotovoltaica pode corresponder
até 8% da energia consumida pela edificação, contribuindo para diminuição dos gastos com
condicionamento de ar, sendo uma alternativa de inserção com mínima interrupção do funcionamento dos
aeroportos.
Palavras-chave: eficiência energética, integração fotovoltaica à arquitetura, sustentabilidade em aeroportos.

ABSTRACT

Significant increase of passengers happened last years on commercial flights in Brazil. Therefore Brazilian
airports needed to increase their capacity, with the challenge of maintaining the comfort and flight operations
at full time. In order to enable these services use of powerful conditioning equipments is required, to make it
comfortable, with adequate lighting and flight systems in operation. Despite predictions of a global energy
crisis, airports require high energy consumption, but their location is usually in open and sunny fields.
Combining existing tools for energy efficiency, such as photovoltaic panels, and the recent governmental
policies to encourage energy generation, passenger terminals appear as a great potential for using solar
energy, with consequent reduction of public grid’s energy consumption, also reducing energy costs. In this
study, was analyzed the current energy demands and the possible contribution of photovoltaic generation at
the passenger terminal from Salgado Filho International Airport in Porto Alegre-RS. Methodology starts by
studying architectural building plans to check for potential photovoltaic generation and local electricity
demand survey data and solar radiation availability, reaching conclusions about market technologies and
photovoltaic generation systems. Finally, was found that photovoltaic generation could contributes with
almost 8% of total energy consumption, this could decrease air condition consumption with less impact on
daily work in the airport.
Keywords: energy efficiency, building applied photovoltaic, airport sustainability
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1. INTRODUÇÃO
Com papel fundamental na infraestrutura de transportes de qualquer país, os Aeroportos têm crescido sua
demanda acima do esperado nos últimos anos, obrigando a modernização e ampliação do setor. Assim como
em outros países, o numero de passageiros aumentou significativamente no Brasil, alavancado ainda por uma
economia que favoreceu o acesso ao transporte aéreo para as diferentes classes sociais nos últimos anos.
Com isso, os aeroportos precisam operar durante as 24 horas do dia, nos 365 dias do ano, fornecendo a
infraestrutura necessária ao conforto dos passageiros, como climatização, iluminação, escadas rolantes e
elevadores, assim como à segurança da aviação, através dos diversos equipamentos que funcionam
ininterruptamente (KAMARA et. al, 2000).
Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2017) os aeroportos representam 5%
do consumo anual de energia no mundo. Esse consumo equivale a mais de 12 milhões de toneladas de
petróleo quantitativo que deve triplicar até 2050 pela expansão dos aeroportos e suas projeções numéricas
(IEA, 2016).
Atualmente, o numero de ações concretizadas, visando à eficiência energética dos aeroportos
brasileiros, são relativamente pequenas, apesar das muitas potencialidades características a essa tipologia de
edificação. A eficientização dos diversos sistemas, como iluminação, climatização, equipamentos de
circulação, entre outros, pode representar um impacto positivo na fatura de energia, além de garantir o
retorno dos investimentos em equipamentos em curto ou médio prazo, devido ao tamanho e intensidade de
uso da edificação. Além disso, o posicionamento geográfico dos aeroportos e suas normas restritivas de
volumetria favorecem a prospecção por sistemas de geração local de energia, como painéis fotovoltaicos, em
especial para os Terminais de Passageiros.
Para esse estudo, o foco foi o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, mais
especificamente o Terminal de Passageiros 1. Assim, foi possível diagnosticar e avaliar os principais
sistemas consumidores de energia, como climatização e iluminação, assim como as potencialidades de
geração local de energia.
O Aeroporto Internacional de Porto Alegre/Salgado Filho ocupa uma área patrimonial que tem a sua
origem na antiga Sesmaria de Jerônimo de Ornellas. Em 1923 terminava a construção do primeiro
Aeroporto de Porto Alegre, que pertencia ao Serviço de Aviação da Brigada Militar. Em 7 de janeiro de
1974, a Infraero assumiu a administração, operacionalidade e exploração comercial e industrial do aeroporto.
Desde 1993, o prédio do aeroporto passou por reformas proporcionando melhorias aos usuários. Neste
ano foi realizada a modernização da marquise em frente ao aeroporto, a remodelação da sala de embarque 1,
a duplicação da sala de embarque 3 e a ampliação do desembarque doméstico. Em 1994 foi instalado o
elevador hidráulico que facilita o acesso ao segundo piso; a climatização com ar condicionado central e a
construção do berçário. Em 1995 foram concluídas a ampliação do Terminal de Cargas e a instalação da
segunda esteira de bagagem no desembarque doméstico. Em 1996, o terraço panorâmico foi fechado com
vidros e climatizado e, em 28 de dezembro de 1996, foi assinada a ordem de serviço para início da
construção do novo Complexo Aeroportuário Internacional Salgado Filho. Em outubro de 2001 foi
inaugurado o novo Terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho. As obras foram iniciadas em janeiro
de 1997 e concluídas em setembro de 2001. Em dezembro de 2010 foi reinaugurado o antigo terminal de
passageiros (INFRAERO, 2003).
A grande maioria das edificações desperdiça relevantes oportunidades de poupar energia pela não
consideração desde o projeto arquitetônico, passando pela construção até a utilização final de tecnologias
eficientes. Importantes desenvolvimentos nas áreas da arquitetura, materiais, equipamentos e tecnologias
construtivas, vinculados à eficiência energética, acabam não sendo aplicados pelo entendimento equivocado
que seus custos são mais elevados, os que nem sempre é verdadeiro. Da mesma forma, técnicas de
restauração de edificações (“retrofits”) permitem aumentar substancialmente a eficiência energética de
prédios existentes, e são atualmente recomendados pela legislação (BRASIL, 2002).
Alguns estudos já discutem o potencial da geração fotovoltaica integrada a complexos aeroportuários,
visando integrar aos aeroportos brasileiros a utilização da energia solar como fonte de energia alternativa
(BRAUN et al, 2007; VIEIRA e RUTHER, 2010; ZOMER et al, 2013 e SANTOS et al, 2008).
Assim, torna-se necessária a criação de ferramentas que subsidiem os agentes envolvidos na
concepção dos empreendimentos na adoção de novas técnicas construtivas em substituição às convencionais
(GIMENES, 2004). Ferramentas comparativas, evidenciando o custo-benefício da substituição dos sistemas
atuais de fornecimento e utilização de energia são fundamentais para possibilitar a inclusão de novas práticas
de planejamento e construção de empreendimentos. Tal estudo justifica-se, ainda, ao ser considerado o
impacto ambiental dos aeroportos, não apenas pelo consumo de energia, mas também, pela poluição causada
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pela emissão de gases na atmosfera pelas aeronaves. A implementação de sistemas conservadores de energia
e utilização de fontes renováveis pode representar também uma busca pela compensação pelos danos
causados ao meio ambiente.

2. OBJETIVO
O objetivo geral deste trabalho foi verificar a possibilidade de geração fotovoltaica no aeroporto Salgado
Filho em Porto Alegre como estratégia de eficiência energética.

3. MÉTODO
Para identificação da demanda atual por energia, foi elaborado um estudo de caso no Aeroporto Internacional
Salgado Filho, em Porto Alegre no Terminal de Passageiros 1 (TPS), por possuir a maior demanda, e
também a maior área de cobertura com maior potencial de geração fotovoltaica, dentre as diversas
edificações que compõem a área aeroportuária.
O desenvolvimento metodológico deste trabalho iniciou pela coleta de dados de consumo energético
da edificação (separado por consumo de climatização, iluminação, sistemas eletrônicos, entre outros). Em
uma segunda etapa estes dados foram analisados para identificação dos sistemas mais críticos, analisando
ainda as épocas do ano com maiores picos de consumo e convertendo tais valores energéticos em custo
financeiro para a administradora dos aeroportos. Também foi feita a análise da oferta de irradiação solar na
cidade de Porto Alegre-RS e seu potencial de transformação através de sistemas fotovoltaicos. Ao fim foram
analisadas as possibilidades de implantação dos sistemas de geração de energia fotovoltaica através das
plantas do sítio aeroportuário e das plantas de cobertura das edificações.

3.1. Coleta de dados de consumo energético da edificação e Análise climática
Esta etapa previu o levantamento do consumo total energético do TPS, incluindo seus principais
equipamentos e sistemas. Através da obtenção dos valores expressos na fatura única da concessionária de
energia e dados da área de manutenção do aeroporto foi possível a identificação dos sistemas mais críticos,
os picos de consumo e valores de consumo mensal. Foram levantadas as diversas faturas ao longo de um ano
(outubro de 2013 a setembro de 2014). Todas informações do aeroporto foram obtidas pelo autor
funcionário da INFRAERO, sendo disponibilizada pelos arquivos disponíveis aos funcionários e autorização
do uso para pesquisa. A análise e interpretação dos dados de consumo do aeroporto foram realizadas com a
identificação dos sistemas com maior e menor consumo, bem como épocas do ano de maior consumo,
levando-se em consideração o montante financeiro desembolsado em cada situação. A análise climática foi
feita através de pesquisas no banco do SUNDATA (CRESCESB, 2015) para verificar a oferta de irradiação
solar nas diferentes épocas do ano.

3.2. Estudo da edificação, consumo e configuração arquitetônica
O estudo da edificação contemplou a análise para implantação dos sistemas de aproveitamento da energia
solar, através de módulos fotovoltaicos. Para tal, foi necessário o estudo detalhado da orientação do edifício,
identificando as áreas de telhados e as características dos mesmos, como inclinação, estrutura, orientação e
localização. Além disso, foi feita uma breve análise nos sistemas consumidores onde, caso necessário, foram
identificadas ações, com o objetivo de diminuir o consumo do mesmo.

3.3. Estimativas de geração e demanda
A estimativa de geração e demanda foi feita a partir da análise de três tecnologias fotovoltaicas diferentes,
gerando então 3 diferentes cenários. De cada um foi verificado o custo doa sistema, estimado o tempo de
retorno do investimento e os ganhos ao final da garantia dos equipamentos. As tecnologias estudadas foram
filmes finos, silício policristalino e silício monocristalino, escolhidas por apresentarem diferencias
substanciais de eficiência, o que implica em grandes diferenças de potência na mesma área disponível. Por
fim foi identificado o percentual atendido pela proposta de geração fotovoltaica e identificadas as
possibilidades de melhoria do balanço energético. Os cálculos de dimensionamento foram feitos utilizando a
NBR 10899 (ABNT, 2013), considerando a área disponível e requisitos de instalação do sistema
fotovoltaico.
O dimensionamento foi feito com base na disponibilidade de área para instalação, então foi
inicialmente verificada a área de cada um dos módulos e feita a distribuição dos mesmos na área de
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cobertura disponível no terminal de passageiros. A partir disso foi determinada a potência total do sistema e
estimada a geração de energia, conforme Equação 1.

PFV 

E.GSTC
H TOT .TD

Equação 1

Onde:

PFV  Potência fotovoltaica a ser instalada [Wp];
E  Energia a ser gerada pelo sistema fotovoltaico [Wh];
GSTC  irradiância na condição STC [1000W/m²];
H TOT  irradiação total [Wh/m²];
TD  taxa de desempenho do sistema fotovoltaico [80%].

4. RESULTADOS
Os resultados apresentam o levantamento de dados da edificação e também as simulações e estratégias de
eficiência energética.

4.1. Consumo energético da edificação
Com o auxílio de um sistema de Gerenciamento de Contratos de Energia da Infraero (INFRAERO, 2015),
foi possível coletar informações confiáveis sobre o consumo de energia dos aeroportos da Regional Sul e de
todas as edificações do sítio Aeroportuário. Dentre os 12 Aeroportos da Regional Sul da Infraero, que
compreende Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o Aeroporto de Porto Alegre (SBPA) representa o
maior consumo, com cerca de 39% do consumo total da Regional. Esse consumo contribui
significativamente nos custos com energia elétrica dessa regional, havendo sido gastos, entre Setembro de
2013 e Setembro de 2014, mais de 7 milhões de reais.
Para detalhar o importante consumo de energia do SBPA, foram levantados os dados das principais
unidades consumidoras do Aeroporto. Constatou-se que o TPS tem importante contribuição no consumo de
energia elétrica do Aeroporto, responsável por cerca de 73% do total.
Primeiramente, levantou-se o consumo total do TPS-1, no período de 12 meses, entre Outubro de
2013 e Setembro de 2014, em kWh, conforme Tabela 1. A partir da definição do consumo total, tornou-se
importante ao estudo o detalhamento desse consumo, definindo os percentuais de consumo em Horário de
Ponta (período de 3 horas diárias, geralmente noturnas, onde o fornecimento de energia é mais caro) e o
consumo Fora de Ponta do TPS. Foi possível constatar que o mês de Junho de 2014 apresentou os menores
valores de consumo, tanto em Horário de Ponta quanto Fora de Ponta, enquanto nesses mesmos horários, os
picos de consumo estiveram entre os meses de Janeiro e Fevereiro de 2014.
Tabela 1: Consumo total do TPS, em kWh, entre 2013 e 2014.
Mês
Consumo energético
OUT /13
1.200.634,00
NOV /13
1.269.822,00
DEZ /13
1.272.296,00
JAN /14
1.486.483,00
FEV /14
1.475.057,00
MAR /14
1.224.520,00
ABR /14
1.304.878,00
MAI /14
1.047.786,00
JUN /14
953.598,00
JUL /14
1.086.529,00
AGO /14
1.052.257,00
SET /14
1.054.111,00
TOTAL
3.742.752,00

Em concordância aos picos de consumo, observou-se extrapolação das demandas contratadas nos
meses de dezembro a março, que se deve ao maior volume de passageiros e à necessidade de climatização
dos ambientes, pois se tratam dos meses mais quentes na região. Com isso, foi levantada ainda a contribuição
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dos diferentes sistemas do TPS, no intuito de identificar os de maior consumo de energia na edificação. Pela
disponibilidade de dados, foi possível fazer o levantamento apenas dos 4 principais transformadores. Através
de consultas às áreas de engenharia, estimou-se que os 3 primeiros transformadores representavam os
diferentes sistemas utilizados no prédio, enquanto o Transformador 4 era dedicado aos equipamentos de Ar
Condicionado. Assim é possível perceber, que o sistema de Ar Condicionado responde por 40% do consumo
total da edificação. Conforme informado pelos técnicos da Infraero, tal consumo pode chegar a 60% nos
meses mais quentes. Observa-se que neste caso a geração fotovoltaica pode ser inserida diretamente na
eficientização dos processos de climatização, ou seja, ao invés da substituição por novos aparelhos e obras da
estrutura civil para esta adequação que pode comprometer o funcionamento da edificação, o sistema
fotovoltaico pode ser inserido sobre a cobertura, com mínimo impacto de obra e contribuição para
diminuição da energia consumida da concessionária.

4.2. Custos atuais do consumo energético
Para estimativa dos gastos com energia no TPS, buscou-se levantar as faturas mensais, porém não foi
possível o acesso às faturas de todos os meses estudados. Desta maneira, a fatura do mês de Dezembro de
2013, que descreve os valores unitários dos serviços, foi utilizada como base para o cálculo dos custos
mensais por consumo e por demanda do TPS, com auxílio dos dados das medições mensais do consumo,
conforme Tabela 2.
MÊS
out/13
nov/13
dez/13
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14
ago/14
set/14

Tabela 2: Estimativa de custos mensais por energia do TPS.
Consumo
Consumo
Demanda
Demanda
Deduções Ponta (R$)
Fora da
Ponta (R$)
Fora da
5,8% (R$)
Ponta (R$)
Ponta (R$)
45.536,46
279.595,44
65.933,70
22.574,20
- 23.991,11
48.909,05
295.231,32
69.795,53
22.574,20
- 25.317,59
46.708,86
297.266,76
79.685,59
22.574,20
- 25.891,87
51.454,65
349.293,84
77.895,96
23.405,34
- 29.118,89
57.407,19
342.570,72
113.594,35
33.009,64
- 31.701,75
47.138,72
284.714,88
69.795,53
23.405,34
- 24.653,16
45.521,91
306.395,40
65.933,70
22.574,20
- 25.544,66
41.089,22
243.142,56
65.933,70
22.574,20
- 21.618,90
37.264,15
221.369,52
65.933,70
22.574,20
- 20.134,21
40.694,52
253.350,60
65.933,70
22.574,20
- 22.188,07
43.525,75
242.741,64
65.933,70
22.574,20
- 21.736,97
42.287,08
244.006,08
65.933,70
22.574,20
- 21.738,46

TOTAL (R$)
389.648,69
411.192,51
420.343,54
472.930,90
514.880,14
400.401,31
414.880,55
351.120,78
327.007,36
360.364,94
353.038,32
353.062,60

4.3. Dados solarimétricos
Em uma segunda etapa, foram levantados os dados de irradiação global em média diária anual do Aeroporto
de Porto Alegre – RS, com ênfase na disponibilidade de irradiação solar, visando estimar o potencial do sítio
aeroportuário para geração de energia solar fotovoltaica, conforme figura 1.
Cabe ressaltar que, apesar da região Sul apresentar invernos rigorosos e longos períodos chuvosos, os
índices de irradiação solar nessa região são considerados elevados. Por estar situado mais ao Sul da Linha do
Equador, Porto Alegre tem um melhor aproveitamento da energia solar em módulos fotovoltaicos se os
mesmos estiverem em plano inclinado, voltados ao Norte. Assim, foram analisados, além da irradiação no
plano horizontal, os planos com inclinação com melhor média total anual de irradiação global.
Com base nos resultados do software, e de acordo com outras referências no assunto, observa-se que a
melhor inclinação para os módulos fotovoltaicos para Porto Alegre é em um plano inclinado a 24º e
orientado a Norte. Isto representa um aumento na média anual de irradiação em Porto Alegre em relação ao
plano horizontal. Ressalta-se ainda que além da orientação e inclinação a adequada, a arquitetura ainda deve
prever de espaço para circulações de manutenção entre os módulos, bem como evitar sombreamento, seja de
um módulo sobre outro, ou de elementos construídos (como torres de comando ou reservatórios de água)
sobre a área de instalação dos módulos.
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Figura 1: Gráfico da disponibilidade de irradiação solar global em diferentes inclinações para Porto Alegre, RS (Fonte: SUNDATA;
CRESESB, 2015)

4.4. Estudo da edificação:
Após o levantamento de dados de consumo e de potencial solatimétrico para a geração fotovoltaica, foi
estimado o potencial de geração fotovoltaica a ser integrado na cobertura da edificação. O Terminal de
Passageiros 1 situa-se próximo ao lago Guaíba e há um controle rigoroso das edificações, decorrente da Zona
de Proteção dos Aeródromos e outras normas internacionais de aviação. Assim, o TPS-1 conta vasta área
para apoio dos módulos e sem sombreamentos de edificações vizinhas, o que favorece a geração
fotovoltaica.
Com uma edificação característica, de forma retangular alongada, o TPS-1 tem suas fachadas
principais orientadas no sentido Norte / Sul. Na edificação, que possui 3 pavimentos operacionais e uma
galeria técnica no 4 pavimento, são identificados 4 principais coberturas: 1) cobertura do acesso frontal,
sobre a via de veículos do lado Terra (público), com cerca de 3.700 m²; 2) cobertura do Módulo Operacional
Provisório (MOP), com aprox. 1.480m²; 3) cobertura principal da edificação, com cerca de 9.100m²; 4)
cobertura da galeria técnica, com cerca de 2.100m².
Para esse estudo, não utilizaremos a área da cobertura do MOP, por estar em um nível inferior e ter sua
cobertura sombreada pela edificação principal no turno da tarde. Já a cobertura frontal tem boa insolação,
mas por estar em um nível mais baixo, pode vir a ser sombreado por ampliações futuras do estacionamento,
apesar de não haver essa previsão em curto prazo. Assim, consideraremos a área de cobertura da galeria
técnica, sem maiores sombreamentos, e a cobertura principal, excluindo-se os detalhes arquitetônicos, como
claraboias, e suas áreas sombreadas, conforme Figura 2. Apesar de serem claraboias semicirculares, o
sombreamento desses detalhes abrangem uma área considerável, afetando o rendimento do sistema proposto.
Foi considerado um sombreamento as 9 e as 15 horas para o equinócio de primavera, gerando as área útil
marcada em vermelho.

Figura 2: Estimativa de área de telhado com potencial para geração fotovoltaica, já identificando áreas sombreadas. Fonte: Infraero,
adaptado pelo autor.
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4.5. Sistemas de geração e demanda
A escolha das tecnologias de geração fotovoltaica considerou diversas variáveis, tais como: Garantia,
Eficiência, Fabricante, Tipo de módulo, Tolerância de Potência, Custo e Coeficiente de temperatura, o que é
especialmente importante devido ao clima da região sul do Brasil. Foram escolhidos módulos certificados
pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem, segundo a Etiqueta A disponíveis em cada tecnologia (INMETRO,
2017). No presente estudo, foram analisados 3 tipos de módulos fotovoltaicos: filmes finos, silício
policristalino e silício monocristalino. Os módulos de Filme Finos, que podem ser Silício amorfo (a-Si),
Telureto de cádmio (CdTe) ou Cobre, índio e gálio seleneto (CIS / CIGS), que apesar de ter um processo de
produção simples e energeticamente econômico, que o torna relativamente mais barato, sua eficiência é
relativamente baixa (de 4 a 11%), exigindo mais espaço, mais infraestrutura de manutenção, estrutura de
suporte, entre outros. Os módulos de Silício Policristalino (p-Si), onde cristais de silício são fundidos em um
bloco, com a formação de múltiplos cristais. São semelhantes aos módulos Monocristalinos (m-Si), mas
apresentam, em geral, menor eficiência que estes, atingindo valores entre 13 e 19%; o m-Si que possuem
células obtidas a partir de um único cristal, apresentam eficiências acima de 16%. Os módulos selecionados
são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3: Valores das eficiências das tecnologias utilizadas, considerando uma temperatura padrão de 25ºC(STC), 1.000 W/m² e 1,5
A.M
Tecnologia
Marca
Modelo
Potencia (W) Área (m²)
Eficiência (%)
a-Si
AVANCIS
POWERMAX 120
120
1,91
11%
p-Si
YINGLI
YL260PG2530L-1
260
1,62
15,8%
m-Si
Meyer Burger Bifacial 365
305
1,66
18,4%

Com as diferenças apresentadas entre os equipamentos, onde o sistema m-Si representa o sistema mais
eficiente, partiu-se para a estimativa do quantitativo dos painéis na cobertura do TPS-1 e levantamento geral
de custos, para verificação final dos melhores equipamentos e do tempo de retorno do investimento.
Para estimar a quantidade de módulos possíveis de serem instalados na cobertura, utilizou-se em todas
as simulações a área estimada de cobertura com insolação abundante, excluindo-se possíveis obstáculos,
conforme Figura 2, admitindo ainda uma perda de 5%, pela dimensão e disposição dos painéis. Assim, a área
considerada para instalação foi de 5747m². É possível, para uma segunda etapa, a expansão do sistema para a
cobertura do acesso frontal, incrementando mais 3500m² (61%), visto que esse tipo de sistema permite a
instalação por etapas, com custos proporcionais à potência instalada.
Para estimar o numero de painéis a serem instalados, foi observado os espaçamentos entre painéis na
cobertura da edificação, para proporcionar manutenção e evitar sombreamentos, conforme já mencionado.
Como as coberturas consideradas tem pouca inclinação e seus caimentos diferem de sentido, utilizou-se um
plano horizontal padrão, podendo haver adaptações executivas na instalação dos módulos. Os suportes dos
painéis para instalação inclinada podem ser fornecidos com o fabricante, como acessórios adicionais. Porém,
priorizou-se a utilização de estrutura metálica fabricada localmente, com perfiz de aços galvanizados. Tal
estrutura pode facilitar instalações desse porte e, apesar de não ter sido o foco desse estudo, pode reduzir os
custos se comparados aos suportes dos fabricantes, conforme informado pelos fornecedores locais.
Utilizou-se, ainda, para tais simulações, a previsão de corredores de acesso para manutenção, com
55 cm de largura. Um acesso longitudinal, para serviços junto aos painéis, e um transversal, como
corredores principais, a cada 20m lineares. Isso representa uma redução de 2,75% da área útil para
instalação de equipamentos, diminuindo a área de instalação de painéis solares para 5603m².
A simulação de sistema com painéis de filmes finos obteve-se dividindo-se a área de cobertura, com
acessos principais, obteve-se a quantidade de 2930 módulos. Utilizando-se os painéis POWERMAX 120,
com 120W de potência nominal cada, calculou-se a possibilidade de instalação de 351,6 kWp.
Na simulação de silício policristalino obteve-se a quantidade de 2364 módulos. Utilizando-se os
módulos YL260PG2530L-1, com 260W de potência nominal cada, conclui-se que o sistema tem capacidade
instalada de 614.640W de potência, ou 614,64kWp.
A simulação com a tecnologia mono cristalino resultou em área para instalação de 2534 módulos.
Utilizando-se os módulos Bifacial 365, com 305W de potência nominal cada, conclui-se que o sistema tem
capacidade instalada de 772,87kWp. Em resumo, a Tabela 4 apresenta as 3 configurações com suas
potências e quantidade de módulos.
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Tecnologia
Filmes finos
p-Si
m-Si

Tabela 4: Configuração das tecnologias e potência instalada
Potência módulo (Wp)
Número de módulos
120 W
2930
260 W
2364
305 W
2534

Potência total (kWp)
531,6 kW
614,64 kW
772,87 kW

Assim, para estimar a geração solar fotovoltaica de cada tecnologia, foi utilizada a citada Equação 1.
Para esta equação, utilizou-se a potência instalada encontrada na diagramação dos módulos da Tabela 4,
considerando a área disponível de 5603 m². Como índice de irradiação em Porto Alegre (Ipoa), utilizaram-se
os dados diários obtidos através do software SUNDATA da CRESCESB para o plano inclinado de 24º e
adotou-se ainda um coeficiente padrão de perdas (PR) de 0,8, referente às perdas da geração, inversor e
transmissão.
Os resultados da geração foram comparados ao consumo do TPS-1 no período de 12 meses, no horário
Fora de Ponta (HFP), uma vez que a geração de energia ocorre no período diurno, conforme Tabela 5, e é o
indicado pela atual legislação no sistema de compensação de energia ativa (ANEEL, 2015).
Tabela 5: Estimativa de energia solar fotovoltaica nas diferentes tecnologias, com comparativo de consumo do TPS-1 em horário fora
de ponta (HFP).
Mês /
Irradiação solar
Energia Solar FV
Energia Solar FV
Energia Solar FV
Consumo
Ano
média diária
Estimada a-Si
Estimada p-Si
Estimada HIT
TPS (HFP)
kWh/m².dia
kWh
%
kWh
%
kWh
%
kWh
out/13
5,28
44.554,7
4,10%
77.887,18 7,16%
97.938,09
9,00%
1.087.920,00
5
nov/13
5,65
47.676,9
4,15%
83.345,18 7,26%
104.801,17
9,12%
1.148.760,00
6
dez/13
5,90
49.786,5
4,30%
87.033,02 7,52%
109.438,39
9,46%
1.156.680,00
6
jan/14
5,52
46.579,9
3,43%
81.427,51 5,99%
102.389,82
7,53%
1.359.120,00
7
fev/14
5,39
45.482,9
3,41%
79.509,83 5,96%
99.978,46
7,50%
1.332.960,00
8
mar/14
4,96
41.854,4
3,78%
73.166,75 6,60%
92.002,44
8,30%
1.107.840,00
6
abr/14
4,58
38.647,8
3,24%
67.561,23 5,67%
84.953,87
7,13%
1.192.200,00
7
mai/14
3,81
32.150,3
3,40%
56.202,68 5,94%
70.671,23
7,47%
946.080,00
0
jun/14
3,30
27.846,7
3,23%
48.679,49 5,65%
61.211,30
7,11%
861.360,00
2
jul/14
3,84
32.403,4
3,29%
56.645,22 5,75%
71.227,70
7,23%
985.800,00
6
ago/14
4,09
34.513,0
3,65%
60.333,06 6,39%
75.864,92
8,03%
944.520,00
6
set/14
4,49
37.888,4
3,99%
66.233,61 6,98%
83.284,47
8,77%
949.440,00
2
MÉDIA
4,73
39.948,7
3,66%
69.835,40 6,41%
87.813,49
8,05%
1.089.390,00
9

No mês de dezembro foram encontrados os maiores percentuais de contribuição da energia
fotovoltaica à energia consumida pelo Terminal de Passageiros, isto decorre da maior disponibilidade de
irradiação solar neste mês. Esta contribuição salienta-se pelo consumo não ser uniforme durante o ano, tendo
também um aumento de consumo nos meses de verão. Assim, há nestes meses uma relação positiva entre o
consumo e a geração, estando o sistema fotovoltaico com maiores níveis de geração justamente nos meses de
maior consumo e demanda do TPS-1. Os meses mais quentes do ano (entre dezembro e março) representam
os maiores picos de consumo, devido às altas cargas dos equipamentos de climatização. Como tais picos
costumam ultrapassar os limites contratados na concessionária de energia, esses excedentes recebem uma
tarifação consideravelmente maior. Com a maior incidência de irradiação solar e maior rendimento dos
painéis, justamente nesses períodos, estima-se uma redução significativa nesse tipo de custo.
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4.6. Análise financeira
Esta análise considerou o sistema de geração distribuída (ANEEL, 2015) que estabelece os critérios para
microgeração e minigeração distribuída, ou seja, toda energia gerada é convertida em créditos de energia
para a edificação.
Primeiramente, para estimar o valor de instalação do sistema, foram feitas consultas ao mercado da
região, onde se constatou que os módulos de Silício Policristalino (p-Si) são os mais comercializados. Para
esse tipo de módulo, foi possível estimar um custo médio para instalação do sistema completo de R$ 7,50,
variando entre R$ 6,50 e R$ 8,50, os outros valores também levantados apresentam os valores médios na
Tabela 6. Ainda baseado na consulta à empresa, foi possível verificar uma proporcionalidade simplificada da
composição desse custo, sendo cerca de 65% para módulos FV e seus acessórios e 35% para o Inversor e
seus acessórios. Assim, com base nos valores dos produtos para as diferentes tipologias de painéis,
encontrados em sites de revendedores internacionais, estimaram-se os custos por W instalado conforme
a Tabela 6. Considerando-se que o custo relativo aos inversores, fiações e demais acessórios não deve
sofrer grandes alterações na estimativa dos custos por W instalado, pois são dimensionados pela
potencia instalada (Wp) do sistema, esse percentual foi mantido para todas as simulações.
Tabela 6 : Estimativa de custo de instalação das diferentes tecnologias.
Filmes finos
p-Si
HIT
Componentes
Inversor
Módulo Solar
Inversor
Módulo Solar
Inversor
Módulo Solar
Custo instalado (R$ / W)
2,63
1,40
2,63
4,87
2,63
10,07
Custo médio Instalação (R$ / W)
4,03
7,5
12,70
Custo total (R$)
1.416.948,00
4.609.800,00
9.815.449,00

Com o investimento inicial estimado, verificaram-se os custos da energia elétrica no período de 12
meses, para possibilitar o tempo de amortização do investimento. Considerou-se, para esse estudo, o
consumo de energia no Horário Fora de Pico (HFP) do Terminal de Passageiros, visto que a energia será
gerada em período diurno. O consumo anual de energia elétrica no HFP foi de 13.072.680 kWh. Utilizandose os dados de consumo e os detalhamentos de custos mensais, estimou-se que 14% da fatura representam o
consumo na Ponta e 86% o consumo Fora de Ponta. Assim, estimou-se uma média de R$ 0,314/kWh
consumido, o que representa um custo de R$ 4.104.821,52, conforme Tabela 7.
Tabela 7: Cálculo de redução de custos com a geração FV, nas diferentes tecnologias simuladas.
Tecnologia
Geração FV anual Diferença consumo e
Novo custo anual
Economia
(kWh/ano)
geração (kWh/ano)
de energia (R$)
anual (R$)
Filmes finos
479.385,50
12.593.294,50
3.954.294,47
150.527,05
p-Si
838.024,76
12.234.655,24
3.841.681,74
263.139,78
m-Si
1.053.761,87
12.018.918,13
3.773.940,29
330.881,23

Apesar das oscilações apresentadas nos últimos 10 anos no custo de energia elétrica pelo setor de
Comércio e Serviços, conforme dados da ANEEL, foi possível estimar para esse período um crescimento
médio anual de 3,5%. Porém, devido às recentes crises de abastecimento, estima-se um aumento próximo a
12% para o próximo ano. Estimou-se, para esse estudo, o crescimento anual de 12% para o primeiro ano,
retornando a patamares de 4% a partir do 10º mês simulado. Foi considerado o período de funcionamento
como a garantia dos módulos, por 25 anos.
Conclui-se que, considerando os padrões de consumo atual no TPS-1 e apesar dos módulos de filmes
finos apresentarem menor eficiência, seu baixo custo faz com que essa tipologia tenha o menor tempo de
retorno do investimento, o que pode ocorrer próximo ao 4º ano, apresentando ainda uma economia próxima à
R$40 milhões aos 25 anos de utilização. Já os painéis de Silício policristalino (p-Si) possibilitam o retorno
do investimento entre o 7º e 8º ano de utilização, representando ainda, após 25 anos de uso, um ganho
superior à R$ 48 milhões. Por fim, a simulação com painéis tipo silício monocristalino indicou o retorno do
investimento no 9º ano de uso, apresentando ainda um ganho, após 25 anos de uso, próximo à R$ 46
milhões.

5. CONCLUSÕES
Apesar de apresentar um investimento financeiro elevado e de não ser possível a transformação do Terminal
de Passageiros 1 em um ZEB (Zero Energy Building), a geração de energia elétrica por módulos
fotovoltaicos em Aeroportos representa uma alternativa viável, com retorno financeiro em longo prazo, com
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ganhos ambientais e sociais, uma vez que pode minimizar a potência fornecida na rede centralizada,
principalmente nos meses mais quentes, quando há um maior consumo de energia. Os aeroportos do sul do
Brasil tem grande potencial para geração fotovoltaica de energia, uma vez que apresentam edificações com
dimensões horizontais e livres de sombreamento, por apresentarem índices de irradiação favoráveis e, por
apresentar temperaturas mais baixas com relação ao restante do país, os painéis tendem a apresentar uma
maior eficiência.
Foi possível observar, ainda, que há uma relação entre os picos de consumo e a temperatura ambiente.
Os meses mais quentes, de Dezembro a Março apresentam constantes ultrapasses na demanda contratada,
gerando tarifas ainda mais altas nesse período, devido ao consumo excessivos dos aparelhos condicionadores
de ar. Porém, é justamente nesse período que os módulos solares apresentam um maior geração, já que
também são os meses com maior disponibilidade de irradiação solar.
Como resultado das simulações e com base nas informações de mercado, conclui-se que os módulos
fotovoltaicos do tipo Silício Policristalino (p-Si) se destacam entre as demais por apresentar maior
comercialização e com isso custos mais acessíveis, por ter uma boa relação entre as dimensões do módulo e
sua eficiência e por apresentar uma boa perspectiva de retorno do investimento, juntamente com ganhos
financeiros a longo prazo. As demais tecnologias também apresentaram resultados financeiros positivos.
Porém, enquanto os módulos de filmes fino (a-Si) têm menos opções no mercado, os painéis tipo Silício
monocristalino ainda não ganharam plenamente o mercado nacional.
Assim, conclui-se que os módulos solares fotovoltaicos representam uma boa solução para a Infraero,
apresentando diferentes opções de investimento inicial, mas com significativos ganhos em longo prazo,
sendo esta uma tecnologia adicional que pode auxiliar na eficiência energética da edificação, principalmente
compensando o alto consumo dos condicionadores de ar. Adicionalmente, tal iniciativa pode auxiliar na
valorização da imagem da empresa, através da utilização dos princípios da sustentabilidade.
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RESUMO

Nas últimas décadas, verificou-se um grande aumento no consumo de energia elétrica em edifícios de
escritórios. Este aumento está bastante ligado à utilização em larga escala do ar condicionado como principal
estratégia de climatização. Uma alternativa a este modelo, que apresenta um potencial significativo para a
redução do consumo de energia elétrica, está na utilização do sistema híbrido de condicionamento térmico,
que consiste na combinação do sistema natural de ventilação com o sistema de ar condicionado. Diversas
pesquisas que analisam o desempenho energético de edifícios híbridos têm sido realizadas nos últimos anos.
Para que as conclusões resultantes destas pesquisas sejam verossímeis, a modelagem das características
arquitetônicas deve corresponder ao que de fato é encontrado nas construções. Esta pesquisa realiza uma
análise das características projetuais de edifícios com sistema hibrido de condicionamento na cidade de São
Paulo e as compara com os modelos utilizados na literatura especializada internacional. Para tanto, realiza-se
um levantamento de parâmetros arquitetônicos utilizados nas modelagens de edifícios com ventilação hibrida
na literatura especializada e um levantamento destes parâmetros em edifícios de escritório construídos na
cidade de São Paulo. É feita, então, uma análise dos valores encontrados em cada levantamento e discute-se
se os valores utilizados pela literatura correspondem ao que é encontrado nos edifícios construídos.
Palavras-chave: desempenho termoenergético; ventilação híbrida; edifícios de escritórios.

ABSTRACT
In the last decades, there was a sharp increasing of the energy consumption of office buildings. This raising is
closely related to a large-scale implementation of the air conditioning as the foremost acclimatization strategy.
An alternative for this method, that shows a significant potential for reducing energy consumption, is the hybrid
system of thermal conditioning, which consists in the combination of natural ventilation and air conditioning.
Many studies analyzing the energy performance of this strategy has been made over years. For the conclusions
of these studies to be realistic, the modelling of the architectural parameters should match the properties of
real buildings. This research analyses the architectural characteristics of office buildings with hybrid
ventilation located in the city of São Paulo and compare it with data from researches from international
literature. Therefore, a survey of the architectural parameters used in building models of the scientific literature
is carried out. Furthermore, another survey of the same parameters from real buildings is also carried out. Then,
data of both surveys are compared and the correspondence between them is analyzed.
Keywords: energy performance, hybrid ventilation, office buildings.
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1. INTRODUÇÃO
O sistema híbrido consiste na combinação do sistema natural de ventilação com o sistema mecânico de
condicionamento do ar. Tal sistema é adotado em edificações com o objetivo de utilizar a ventilação natural
sempre que as condições externas forem favoráveis (BRAGER; BAKER, 2008). A utilização da ventilação
hibrida em edificações consiste em uma maneira de combinar as melhores características de edifícios
naturalmente ventilados e de edifícios condicionados artificialmente (BRAGER; BAKER, 2008; DEUBLE;
DE DEAR, 2012).
A eficiência energética de um edifício com ventilação hibrida depende da interação de diversos
fenômenos físicos com variáveis de projeto, dependendo do compromisso entre características relacionadas à
geometria do edifício, às propriedades térmicas dos materiais utilizados, às dimensões e posicionamento das
esquadrias, às características do sistema de ar-condicionado e aos ganhos internos; características climáticas
da região, dentre outros. Para uma análise mais apurada da influência destes parâmetros na eficiência
energética da edificação, convém analisar algumas pesquisas encontradas na literatura especializada. Para
tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica da literatura especializada sobre o tema, tendo como fonte artigos
de periódicos indexados, artigos de eventos científicos, teses e dissertações.
Yao et al (2009) estudaram o potencial de resfriamento por ventilação natural de edifícios de escritórios
de diferentes cidades no mundo, considerando suas respectivas características climáticas e diferentes cenários
de ocupação. Constatou-se, no estudo, que, para cidades com características climáticas similares mas que
possuem edifícios com envelopes construtivos (paredes externas e janelas) com diferentes propriedades
térmicas, o potencial de resfriamento por ventilação natural varia drasticamente. Demonstra-se então a
relevância de propriedades dos materiais, como transmitância térmica, capacidade térmica e fator solar dos
vidros, no desempenho energético de uma edificação com sistema hibrido.
Brugnera (2014) realizou medições de temperatura e umidade do ar em um edifício de escritórios com
ventilação hibrida para a obtenção das temperaturas de setpoint e de parâmetros de conforto térmico. Estes
dados foram utilizados em simulações computacionais, considerando-se diversas orientações solares e
diferentes características climáticas brasileiras. No estudo, chega-se a obter uma diferença de 23% em graushora de desconforto entre diferentes orientações, considerando fatores de ventilação e iluminação naturais. A
autora pontua que a orientação solar das fachadas é de extrema importância para a eficiência energética pois,
em função da maior ou menor incidência solar, uma orientação desfavorável pode ocasionar grandes ganhos
de calor. Além disso, a diferença na intensidade dos ventos em cada direção faz com que a orientação das
fachadas influencie no fluxo de ar por ventilação natural.
Benedetto (2007) estudou, através de simulações computacionais, os potenciais de redução da carga
térmica em estratégias de projeto arquitetônico e de instalações, considerando as características de um edifício
com ventilação hibrida. Simulou-se, na pesquisa, três modelos de edifícios, variando o percentual de área
envidraçada na janela, o formato da planta (planta retangular e planta H), a presença de elementos externos de
proteção solar, a transmitância das paredes externas e das lajes. Considerando características climáticas de São
Paulo, verificou-se, no estudo, uma redução de 19% da utilização do ar-condicionado com a redução do
percentual de abertura na fachada (PAF) de 100% para 50% e a inclusão de elementos de sombreamento
externos na fachada.
A dimensão das aberturas influencia fortemente as dinâmicas da ventilação natural em um edifício.
Chang, Kato e Chikamoto (2004) estudaram, através de simulações de dinâmica de fluidos computacional
(CFD), o consumo energético da saleta de um edifício hibrido padrão, para diferentes tamanhos de aberturas.
Considerando um aumento de cinco vezes na área da abertura, verificou-se uma redução de um terço no
consumo energético do ar-condicionado. Verificou-se também que fatores climáticos como temperatura
externa, velocidade dos ventos e umidade do ar influenciaram fortemente no consumo energético. Esta análise,
no entanto, não levou em conta o aumento do fluxo de ar gerado pelo aumento das aberturas.
Santesso (2016) analisou a influência de parâmetros de projeto sobre o desempenho energético de
saletas comerciais na cidade de São Paulo, com enfoque na integração da ventilação híbrida com a iluminação
natural. A autora analisou a influência da forma da sala, o tamanho e a orientação solar das aberturas no
consumo de energia e no conforto visual, e concluiu que a forma da sala é essencial para a decisão da área de
abertura na fachada, sendo que a orientação ficou em segundo plano, para as geometrias analisadas.
Melo et al (2014) utilizaram um modelo baseado em redes neurais artificiais para realizar uma análise
de sensibilidade do consumo energético (considerando apenas o consumo relacionado à climatização) de um
edifício de escritórios artificialmente condicionado. Neste estudo, verificou-se os intervalos de variação de
alguns parâmetros comumente encontrados em edifícios de Florianópolis, SC, e simulou-se o consumo
energético em kWh/m² no pior e no melhor cenário para cada variável. Dentre as variáveis analisadas estão a
absortância solar das paredes externas, que provocou uma variação de 9% no consumo energético do edifício;
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o fator solar dos vidros, correspondendo a uma variação de 6%; e a presença de elementos de proteção solar,
correspondendo a uma variação de 7%. A pesquisa, no entanto, estuda a influência da absortância em edifícios
artificialmente condicionados. Nenhum estudo sobre a influência deste parâmetro no desempenho
termoenergético de edifícios com ventilação hibrida foi encontrado.
No estudo realizado por Shahzad et al (2015), comparou-se duas tipologias de edifícios de escritórios
– um edifício de planta aberta e controle central do ar-condicionado e um edifício de planta celular e controle
individual do ar, ambos utilizando o sistema hibrido – através de medições in loco e da aplicação de
questionários. Ao analisar o conforto térmico dos usuários, o edifício com planta celular obteve níveis de
conforto 20% maiores e níveis de satisfação 35% maiores. Entretanto, o consumo energético se mostrou bem
mais elevado nesta tipologia.
A partir desta análise bibliográfica conclui-se que os parâmetros relacionados ao projeto arquitetônico
– como materiais construtivos, orientação solar das fachadas, dimensões das esquadrias, controle das aberturas,
elementos de sombreamento externo e geometria da planta – têm grande impacto na eficiência energética de
edifícios com ventilação híbrida.

2. OBJETIVO
Esta pesquisa tem por objetivo realizar uma análise comparativa entre os parâmetros arquitetônicos de edifícios
de escritórios com ventilação hibrida utilizados pela literatura especializada com os parâmetros encontrados
em edifícios construídos na cidade de São Paulo, SP.

3. MÉTODO
Esta pesquisa dividiu-se em três etapas: construção de uma base de dados com informações de edifícios reais,
revisão sistemática da literatura e comparação entre dados do campo e da literatura.

3.1. Construção da base de dados
Esta etapa consistiu na construção de uma base de dados de edifícios de escritórios com ventilação híbrida,
localizados na cidade de São Paulo, contendo informações sobre os parâmetros de projeto de arquitetura e
sistema de ar condicionado. Os parâmetros a serem investigados foram definidos com base em uma primeira
aproximação à literatura sobre o tema. Para isso, realizou-se um levantamento detalhado das características de
edifícios de escritórios com ventilação hibrida, de modo a escolher parâmetros relacionados ao projeto
arquitetônico que seriam capazes de caracterizar, de modo mais completo possível, o desempenho energético
do edifício. As variáveis selecionadas estão apresentadas na Tabela 1, abaixo.
Tabela 1 – Parâmetros de projeto selecionados para análise

Parâmetro
Orientação solar do eixo longitudinal
Forma do edifício
Razão entre largura e comprimento
Área do piso no pavimento
Área da sala de escritório
Profundidade da sala de escritório
Número de andares
Pé-direito
Fator-U (transmitância térmica)
Capacidade térmica
Absortância solar
Fator solar
Elementos de proteção solar externos
Estratégia de ventilação natural
Tipo de esquadria
Área operável da esquadria
Controle da abertura
Tipo de sistema de ar-condicionado
Coeficiente de performance do sistema de ar-condicionado
Capacidade térmica do sistema de ar-condicionado
Temperatura de setpoint do sistema de ar-condicionado

Detalhes
Retangular, forma de T, forma de U
Distância da fachada à extremidade oposta da sala
Parede externa, cobertura, piso, vidros
Parede externa, cobertura, piso
Parede externa
Vidros
Ventilação unilateral, cruzada
Máximo ar, correr, pivotante, etc.
Manual ou automatizada
Janela, split, etc.
-

Unidade
Adimensional
m²
m²
m
Adimensional
m
W/m².K
kJ/m².K
Adimensional
Adimensional
%
W/W
kW
°C

O levantamento de parâmetros para a base de dados considerou a viabilidade de se obter a informação
com os métodos disponíveis. Em vista disso, a base de dados possui dois níveis de análise. Primeiramente
realizou-se uma análise geral contendo apenas os dados obtidos remotamente, através de um banco de dados
da empresa Buildings (2016) e de imagens de satélites. Após isso, selecionou-se dez destes edifícios para uma
visita de campo, onde foram medidos parâmetros de projeto mais específicos e detalhados.
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Para a busca de dados da primeira etapa, utilizou-se os seguintes filtros de busca: cidade de São Paulo,
edifícios de escritórios, classe C, ar-condicionado do tipo individual e edifícios prontos para ocupação;
obtendo-se um total de 465 edifícios. Destes, selecionou-se apenas os construídos a partir de 1995, chegando
a um resultado final de 153 edifícios. Para cada edifício, as seguintes variáveis foram levantadas: área locável
do piso, área da sala comercial, número de pavimentos, ano de construção, cor da parede externa, tipo de vidro,
tipo de esquadria e elementos de proteção solar externos.
Para a segunda etapa, selecionou-se dez edifícios para um levantamento mais apurado. Para a seleção
dos edifícios, primeiramente utilizou-se um critério de proximidade, para identificar as regiões com maior
densidade de edifícios, de modo a viabilizar o deslocamento entre os edifícios durante a visita. Em seguida,
procurou-se selecionar os edifícios que melhor correspondessem ao padrão médio de edifícios híbridos
encontrados na base de dados geral. Para tanto, calculou-se a média de número de andares, de área locável e
de área da sala comercial e selecionou-se os edifícios em que estes parâmetros mais se aproximassem destas
médias.
Durante a visita, os seguintes parâmetros foram medidos: profundidade do ambiente em relação à
fachada, pé-direito, altura do entreforro, altura do peitoril, espessura da parede externa, geometria das
esquadrias, geometria dos elementos de proteção solar, percentual de abertura na fachada e área operável da
esquadria.

3.2. Revisão sistemática da literatura
Revisão sistemática de literatura (RSL) é uma metodologia que busca caracterizar um campo de pesquisa de
maneira imparcial e completa. Nesta pesquisa, esta metodologia foi utilizada para identificar os parâmetros e
intervalos de análise investigados nas pesquisas sobre eficiência energética em edifícios de escritórios com
ventilação híbrida.
A revisão sistemática da literatura foi realizada utilizando os bancos de dados da Science Direct e da
Scopus. A Tabela 2 abaixo mostra os strings de busca utilizados e a quantidade de resultados obtidos.
Tabela 2 – Strings de busca e quantidade de resultados encontrados na revisão da literatura

Banco de dados
Science Direct
Science Direct
Science Direct
Scopus
TOTAL

String de busca
mixed-mode ventilation AND office building (abstract, title, Keywords)
hybrid ventilation AND office building (abstract, title, Keywords)
mixed-mode AND office building (abstract, title, Keywords)
mixed-mode ventilation OR mixed-mode ventilation OR mixed-mode
buildings OR hybrid ventilation AND office (abstract, title, Keywords)

Resultado
17
16
26
68
127

A partir dos 127 documentos resultantes das buscas, foi realizada uma triagem verificando a
compatibilidade do conteúdo do artigo e a presença de informações relevantes para esta pesquisa. Além disso,
foram retirados os artigos duplicados (o mesmo artigo proveniente de buscas diferentes). Obteve-se, assim,
um total de 41 artigos.
A partir de então, analisou-se cada um deles de forma a levantar dados específicos sobre os parâmetros
previamente selecionados. Para cada artigo, registrou-se os valores ou intervalos utilizados para cada
parâmetro, adotando uma simbologia especifica para identificar se eram utilizados valores fixos ou variáveis.
Registrou-se também quando o artigo não informava os valores utilizados ou quando a variável não era
aplicável ao estudo.

3.3. Comparação entre dados do campo e da literatura
Os dados obtidos no levantamento de campo foram cruzados e comparados com os dados obtidos na literatura,
de modo a investigar os parâmetros que a literatura considera de maior impacto no desempenho energético dos
edifícios com ventilação hibrida e analisar como é o projeto de tais parâmetros nos edifícios reais. A partir
disso, foram elaborados gráficos de distribuição e foram realizadas análises estatísticas dos resultados
encontrados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os gráficos da distribuição de resultados encontrados para a área da sala comercial a partir da literatura são
apresentados na Figura 1a e, a partir do banco de dados, na Figura 1b. É possível constatar que, apesar do
intervalo de valores utilizados na literatura ser bem maior do que o encontrado nos edifícios reais, boa parte
dos estudos utilizam valores compatíveis.
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Figura 1 – Área da sala comercial - a) literatura b) banco de dados

A área do pavimento na literatura e no banco de dados estão representados, respectivamente, nas
Figuras 2a e 2b. Neste caso, nota-se que os valores comumente pesquisados são bastante discrepantes dos
observados na base de dados. Enquanto na literatura estuda-se edifícios de, em média, 1780 m², os edifícios
construídos possuem, em média 199 m². Apenas 23% dos estudos trataram de edifícios com menos de 500 m².

Figura 2 – Área do pavimento - a) literatura b) banco de dados

A Figura 3 apresenta um comparativo entre os tipos de vidro encontrados nos edifícios da literatura e
do banco de dados. Como a literatura trata de edifícios localizados, predominantemente, em clima temperado,
75% dos casos encontrados são de vidro duplo/ isolado. Tal solução, no entanto, não foi encontrada em nenhum
dos edifícios do banco de dados. O vidro incolor comum, que é a solução mais encontrada nos edifícios da
base de dados, não foi utilizado em nenhum estudo da literatura.

Figura 3 – Tipo de vidro - a) literatura b) banco de dados

A Figura 4 apresenta um comparativo da presença de elementos de proteção solar nos edifícios da
literatura e do banco de dados. Na literatura, os resultados foram separados em “presente” e “ausente”, que
corresponderam a, respectivamente, 48% e 52% do total. O tipo de elemento de proteção solar mais encontrado
na literatura foi o brise. Já no banco de dados, os elementos de proteção solar foram encontrados em 25% dos
edifícios, sendo o tipo mais comum a varanda. Foram encontradas também algumas soluções de proteção solar
proporcionadas pela caixa de armazenamento da unidade condensadora do sistema de ar-condicionado
projetada na fachada, e poucos edifícios utilizando brises.
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A Figura 5 apresenta a progressão da porcentagem de edifícios da base de dados que utilizam algum
tipo de elemento de proteção solar (a maior parte deles varandas externas), por ano de construção do edifício.
Verifica-se uma clara tendência de aumento na utilização desta estratégia no projeto de edifícios de escritórios
com ventilação hibrida. O principal motivo para tal mudança no projeto da envoltória se dá pela popularização
do uso do ar-condicionado do tipo split, que exige uma área técnica específica para locação da unidade
condensadora. Este é um dado importante para a análise desta tipologia de edificações, pois o uso de varandas
reflete em um importante fator de desempenho termoenergético, aliado ao sombreamento de aberturas.

Figura 4 – Elementos de sombreamento externo - a) literatura b) banco de dados

Figura 5 – Porcentagem de edifícios com elementos de proteção solar por ano de construção – banco de dados

A Figura 6 apresenta um comparativo dos tipos de estratégias de ventilação utilizadas pela literatura e
pelos edifícios do banco de dados. Na literatura, o tipo de ventilação mais estudada é a unilateral, seguida pela
ventilação cruzada, e alguns casos com ventilação cruzada combinada ao efeito chaminé. Já nos edifícios do
banco de dados, o tipo mais comum encontrado é a ventilação cruzada por fachadas adjacentes, seguida pela
ventilação unilateral e alguns poucos casos de ventilação cruzada por fachadas opostas. Não foram encontrados
casos de ventilação por efeito chaminé nos edifícios levantados. É interessante notar que a ventilação cruzada,
apesar de ser uma solução mais eficaz do que a ventilação unilateral, tem sido pouco investigada na literatura
especializada.

Figura 6 – Estratégia de ventilação natural - a) literatura b) banco de dados

Apresenta-se, na Figura 7, um comparativo entre os valores de percentual de área envidraçada na
fachada. Nota-se que a moda para o banco de dados está no intervalo entre 20% a 29% e, para a literatura,
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entre 30% e 39%. Nota-se ainda que a literatura estuda opções na faixa entre 90% e 100%, não utilizada nos
edifícios levantados.
A Figura 8 apresenta um comparativo da profundidade das salas nos edifícios da literatura e do banco
de dados. Nota-se uma moda de valores entre 5 m e 5,9 m na literatura, e valores bem distribuídos na faixa
entre 5 m e 8,9 m no banco de dados. Nota-se ainda que a literatura estuda opções de grandes saletas, com
mais de 10 m de profundidade, não utilizadas nos edifícios levantados no banco de dados.
A Figura 9 apresenta um comparativo da razão entre largura e comprimento dos edifícios (o número 1
representa um edifício na forma quadrada). Enquanto na literatura a maior parte dos resultados se encontra na
faixa entre 0,6 e 0,7, na pesquisa de campo a maior parte se encontra na faixa entre 0,3 e 0,4, ou seja, os
edifícios construídos na amostra analisada possuem formato retangular mais estreito do que os encontrados na
literatura. Tal informação pode ser indício de maiores possibilidades de trabalho com ventilação natural
cruzada.

Figura 7 – Percentual de área envidraçada na fachada

Figura 8 – Profundidade da sala comercial

Figura 9 – Razão entre largura e comprimento da edificação

A Figura 10 apresenta os resultados de transmitância térmica das paredes externas obtidos na literatura.
Na visita de campo, o componente construtivo identificado para as paredes externas são blocos de concreto
com argamassa, o que corresponde a uma transmitância térmica entre 2,5 e 3 W/m².K. Tais valores são bem
distantes do encontrado na literatura, cuja maior parte dos resultados encontra-se na faixa entre 0 e 0,49
W/m².K, o que corresponde a componentes construtivos com elevado isolamento térmico.

Figura 10 – Transmitância térmica das paredes externas - levantamento da literatura
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A Figura 11 apresenta os resultados da absortância solar das fachadas, para o levantamento de campo.
Os resultados foram divididos em três intervalos: cores claras, com absortâncias variando entre 0 e 0,3, cores
médias, variando entre 0,4 e 0,6 e cores escuras, variando entre 0,7 e 1. Observa-se que os resultados ficaram
bem distribuídos entre cores escuras, correspondendo a 40%, e cores claras, correspondendo a 38%. Apesar
da absortância solar ser um parâmetro importante para análise de eficiência energética, nenhum dos artigos
levantados apresentou ou discutiu este parâmetro de análise.
A Figura 12 apresenta os resultados para o tipo de esquadria dos edifícios do banco de dados. Observase uma predominância do tipo máximo-ar, correspondendo a 81% dos resultados. Este tipo de esquadria possui
uma área operável para ventilação entre 30 e 50% e não é considerando ideal para ventilação natural de
ambientes, pois desvia e dificulta o fluxo de ar. O tipo de esquadria não é um dado disponibilizado pelas
pesquisas consultadas na literatura. A área efetiva de abertura para ventilação foi citada em nove dos artigos
consultados, sendo, predominantemente, adotado um valor de 100%.

Figura 11 – Absortância das fachadas
- banco de dados

Figura 12 – Tipo de esquadria
- banco de dados

Figura 13 – Orientação Solar
- banco de dados

A Figura 13 apresenta os resultados para a orientação solar do eixo longitudinal dos edifícios do banco
de dados. Observa-se que a maior parte deles é implantado nas orientações Nordeste-Sudoeste (NE-SO) e
Noroeste-Sudeste (NO-SE). Os dados obtidos no levantamento da literatura foram insuficientes para a
realização de uma análise comparativa.
A partir dos resultados encontrados, é possível notar que nem sempre os modelos analisados pela
literatura coincidem com as características dos edifícios levantados na cidade de São Paulo. Para o parâmetro
“tipo de vidro”, por exemplo, a solução mais encontrada no levantamento de campo – vidros com alto fator
solar e alta transmitância térmica – não foi considerada em nenhum estudo da literatura. O parâmetro
“absortância solar”, que exerce grande influência nos ganhos de calor pela envoltória, não foi citado por
nenhum dos estudos encontrados. O parâmetro “estratégia de ventilação natural” também apresenta uma clara
distinção. A ventilação cruzada, apesar de ser uma solução mais eficaz do que a ventilação unilateral, tem sido
pouco investigada na literatura especializada, sendo que é bastante recorrente nos edifícios reais. O mesmo
também ocorre para o parâmetro “razão entre largura e comprimento da edificação”, que mostra maior
recorrência de estudos da literatura em edificações mais próximas à forma quadrada. A “área efetiva de
abertura para ventilação”, analisada como 100% nos casos disponíveis na literatura especializada, diferenciase significativamente da abertura de uma esquadria de mercado, que geralmente gira em torno de 30% a 50%
para as esquadrias do tipo máximo-ar, recorrentemente utilizadas nos edifícios construídos analisados.

5. CONCLUSÕES
A análise comparativa entre os dados obtidos no levantamento da literatura e na pesquisa de campo demonstra
algumas concordâncias e algumas divergências. Algumas das divergências ocorreram pelo fato de que a
literatura utilizada é predominantemente internacional e, deste modo, os edifícios são expostos a diferentes
características climáticas, a diferentes técnicas construtivas e recebem diferentes níveis de investimento para
sua realização. Isso pode explicar a grande quantidade de vidros do tipo isolado no parâmetro “tipo de vidro”
e os baixos valores encontrados no parâmetro “transmitância térmica das paredes”, por exemplo.
As divergências encontradas nos parâmetros “absortância solar”, “estratégia de ventilação natural” e
“área efetiva de abertura”, no entanto, podem indicar que a literatura não está dando a atenção necessária a
alguns parâmetros e soluções largamente utilizados nas construções reais. Tais elementos subsidiam e
direcionam a necessidade de maior investigação teórica de parâmetros de projeto arquitetônico de edifícios de
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escritórios com ventilação híbrida, de forma a melhor contribuir em soluções de projeto que efetivamente
incrementem o desempenho termoenergético desta tipologia de edificações.
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RESUMO

Este artigo apresenta o desempenho térmico de uma cobertura vegetada aplicada em um edifício de
escritórios localizado na cidade de Pelotas-RS, Zona Bioclimática Brasileira 2. O edifício, que apresenta
212,5 m² e abrange seis zonas térmicas, foi modelado no software Google SketchUp Make 15, com o Plugin
Legacy Open Studio versão 1.0.13 e simulado no software Energy Plus 8.4.0 prevendo duas situações quanto
à climatização: ventilação natural (para a apuração do conforto térmico) e condicionamento artificial (para a
apuração da eficiência energética). Como alternativas à cobertura verde e parâmetros comparativos, foram
utilizadas três situações de cobertura: convencional de fibrocimento com e sem isolamento térmico de
poliestireno extrudado, e cobertura com superfície externa pintada de branco. O estudo buscou caracterizar o
desempenho térmico das coberturas analisadas, através da avaliação dos resultados do conforto térmico e do
consumo energético. Em todas as simulações, a cobertura verde com maior espessura de substrato (50 cm)
apresentou melhor desempenho com 81,92% de conforto térmico anual e consumo energético de 15.809,32
kWh/ano, seguida da cobertura de fibrocimento com isolamento de poliestireno extrudado de 4 cm de
espessura com resultados de 71,3% para conforto térmico anual e consumo de 16.541,76 kWh/ano. A
cobertura de fibrocimento convencional foi responsável pelo maior gasto energético (19.409,44 kWh/ano) e
o menor tempo de conforto térmico na edificação (53,22%). As coberturas vegetadas apresentaram melhores
resultados de desempenho que as demais em função da capacidade de isolamento térmico e dos aspectos
voltados a evapotranspiração e consequentes trocas de calor latente, não existentes nas demais.
Palavras-chave: Cobertura verde, eficiência energética, desempenho termoenergético, conforto térmico.

ABSTRACT

This paper presents the thermal performance of a roof vegetation applied to an office building located in the
city of Pelotas, RS, Brazilian Bioclimatic Zone 2. The building, which has 212.5 m² and six thermal zones
was modeled in the software Google SketchUp Make 15 with the Plugin Legacy Open Studio version 1.0.13
and simulated with the software Energy Plus 8.4.0 envisioning two climatic situations: natural ventilation
(to verify the thermal comfort) and air conditioning system (to analyze the energy efficiency). As alternatives
to roof vegetation and comparative parameters, a conventional fiber cement cover with and other without
thermal insulation of extruded polystyrene were used as references, as well as with a white external surface
painted. This study aimed to featuring the thermal performance of the roofs analyzed, to determine the most
efficient through the evaluation of thermal comfort results and energy consumption. In all simulation the roof
vegetation with higher substrate thickness (50cm) presented better thermo energetic performance with
81,92% annual thermal comfort and 15.809,32 kWh/year energy efficient, followed by the fiber cement
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cover with extruded polystyrene insulation with 4cm thickness showing 71,3% annual comfort and
16.541,76 kWh/year consumption. As for the simulated roofs that presented the worst thermal performance,
the conventional fiber cement cover was responsible for the greater energy expenditure (19.409,44
kWh/year) and the less comfort time in the building(53,22%). The green roofs presented better performance
results than the others due to the thermal insulation capacity, evapotranspiration and the latent heat exchange
aspects, which did not exist in the others.
Keywords: roof vegetation, energy efficient, thermo energetic performance, thermal comfort

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (2016), no Brasil o consumo de energia elétrica nas
edificações residenciais corresponde a aproximadamente 45% do total da eletricidade consumida no país. A
busca por edifícios mais eficientes energeticamente tem norteado pesquisas visando o melhor desempenho
térmico e energético das edificações. Lamberts, Dutra e Pereira (2014), relatam que a eficiência energética na
arquitetura pode ser entendida como um atributo inerente à edificação representante de seu potencial em
obter conforto térmico, visual e acústico aos usuários com baixo consumo de energia. Um edifício é mais
eficiente que outro energeticamente quando proporciona as mesmas condições ambientais com menor
consumo de energia. Segundo Mascaró (1992), os elementos determinantes do desempenho térmico das
edificações são as paredes e a cobertura, denominadas envolventes. Desta forma, o bom desempenho térmico
da habitação está diretamente relacionado aos materiais que compõem a sua envoltória, pois é por meio deles
que ocorrem as maiores trocas de calor entre os ambientes externo e interno.
A cobertura vegetada, alvo de estudos deste trabalho, desponta como uma eficiente aliada. De acordo
com Vecchia (2005) ela pode auxiliar na melhoria do conforto térmico das edificações, através de suas
características sustentáveis e benefícios como o aumento da área verde útil, controle do escoamento
superficial e influência sobre a temperatura diminuindo a perda de calor do interior das edificações no
inverno e reduzindo seu ganho no verão.
Para Jaffal et al. (2012) estudos têm demonstrado que mesmo considerando as temporadas quente e
fria em climas diversos, as coberturas vegetadas, quando dotadas das configurações apropriadas, tendem a
apresentar desempenho térmico satisfatório. Os autores simularam no software TRNSYS uma residência
unifamiliar de 100 m² para os climas das cidades de La Rochelle - França (mediterrâneo temperado), Atenas
Grécia (mediterrâneo quente) e Estocolmo Suécia (temperado) no período de um ano e compararam o
desempenho de uma cobertura convencional bem isolada (com telhas sanduíche) com outra, de vegetação
extensiva da espécie Sedum, sendo que a extensiva compreende uma vegetação com um substrato entre 10 e
15 cm de profundidade e abriga plantas pequenas e resistentes, como gramíneas. (CHING, 2010). Em seu
estudo da cidade La Rochelle, foram avaliadas as temperaturas superficiais das folhas e do solo. Os autores
contam que, no verão, a amplitude da temperatura superficial do telhado foi reduzida em 30ºC no modelo
vegetado. O fluxo de calor pelo telhado também foi avaliado: no verão, a cobertura vegetada demonstrou o
efeito de resfriamento esperado e, no inverno, reduziu as perdas de calor nos dias frios. Foi observado pelos
autores que, nos dias ensolarados, as perdas de calor pela cobertura vegetada foram maiores que o da
cobertura convencional também no inverno. Contudo, a temperatura do ar interno com a cobertura vegetada
foi reduzida em até 2ºC no verão e o consumo energético anual foi reduzido em 6%, indicando que as
coberturas vegetadas são benéficas para aquele clima. Em Atenas e Estocolmo o consumo energético é
reduzido.
No clima quente de Atenas a demanda diminuiu principalmente devido aos efeitos do sombreamento
e evapotranspiração proporcionados pela vegetação. No caso do clima frio de Estocolmo, a redução de
consumo se dá através do efeito de isolamento adicional proporcionado pela camada de substrato e a camada
de ar subjacente à folhagem, apesar dos efeitos de evapotranspiração existirem. A evapotranspiração é
limitada, permitindo assim que a camada de substrato atue como isolante. Neste caso as temperaturas do solo
mantiveram-se até 5,6°C mais altas que a temperatura externa. A evapotranspiração é um dos principais
componentes do ciclo hidrológico, sendo um fenômeno de fundamental importância para a vida no planeta.
Ela é responsável por quase todo o volume de água transferido dos continentes para a atmosfera, além de
desempenhar um papel definitivo na liberação de calor latente, de acordo com Bastiaanssen et al. (1998a). A
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quantificação da evapotranspiração nas coberturas vegetadas possui relação direta com a espécie vegetal e
altura das plantas, sendo que variáveis como a arquitetura foliar (distribuição espacial da folhagem,
resistência interna da planta ao transporte de água e outros fatores morfológicos como número, tamanho e
distribuição dos estômatos) diferem de planta para planta (PEREIRA et al., 2002). O balanço energético de
uma cobertura vegetal, diferentemente de uma cobertura convencional, apresenta o componente calor latente,
conforme Figura 01. O componente Lf caracteriza as trocas de calor latente a partir da evapotranspiração da
vegetação. Os demais componentes caracterizam o calor sensível (trocas por radiação, convecção e condução
do solo e da vegetação.
Convecção

Radiação

Radiação

Radiação

Radiação
Condução

Figura 1 – Balanço energético de uma cobertura verde no Energy Plus
Fonte: USDOE (2015)

Dias (2016) realizou um estudo em que foi analisado o desempenho de uma cobertura vegetada a
partir de simulações no software EnergyPlus em três cidades brasileiras, sendo elas, Curitiba-PR, BrasíliaDF e Belém-PA. Como alternativas à cobertura vegetal foi utilizada uma cobertura convencional de
fibrocimento e uma com superfície externa pintada de branco. Quando comparados os resultados da
cobertura vegetada ao desempenho térmico da cobertura convencional, as reduções de cargas térmicas
encontradas foram de 83% (102,1 kWh/m².ano), 89% (78,3 kWh/m².ano) e 95% (72,4 kWh/m².ano), para
Belém, Curitiba e Brasília, respectivamente. Comparando-se o desempenho térmico da cobertura verde com
a cobertura “fria”, obteve-se uma redução de cargas térmicas de 28% em Belém (5.6 kWh/m².ano), 90% em
Curitiba (86,5 kWh/m².ano) e 91% em Brasília (40,3 kWh/m².ano). O balanço térmico e períodos específicos
foram analisados para as três coberturas. A evapotranspiração mostrou-se como a parcela fundamental para o
melhor desempenho térmico da cobertura verde em situações de demanda de resfriamento. Na ocasião de
demanda de aquecimento, a camada de substrato atua limitando a retirada de calor do ambiente interno por
condução. Com exceção de Brasília, em todas as cidades estudadas a adição de uma camada de isolamento
foi suficiente para que os desempenhos térmicos das coberturas de fibrocimento superassem o da cobertura
verde sem isolamento. A cobertura verde, conforme utilizada, mostrou-se uma forma de melhorar o
desempenho térmico nos três climas simulados. Liz (2016) realizou um experimento em Florianópolis-SC,
com a finalidade de identificar os elementos que compõem uma cobertura vegetal e que são capazes de
contribuir com o processo de transferência de calor através da cobertura. Foram instaladas lajes de concreto
que serviram de base para as diferentes configurações de coberturas vegetadas analisadas, as quais incluíram
variação no teor de umidade, espessura do substrato, variação da camada vegetal e isolamento térmico. Os
resultados identificaram que a variação da espessura do substrato e da camada vegetal apresentaram os dados
mais significativos na redução do ganho de calor. A presença da vegetação e a maior espessura do substrato
resultaram em um atraso térmico de 5,95h e 4,77h, respectivamente, já o amortecimento térmico para os
mesmos casos foi de 42% e 43%.
Para a simulação do desempenho térmico da cobertura na edificação analisada, foi escolhido o
software Energy Plus. Essa ferramenta, desenvolvida pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos,
permite quantificar o consumo de energia, através de simulações dos sistemas de aquecimento, iluminação e
ventilação do edifício. Neste trabalho, será apresentado um estudo comparativo do desempenho
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termoenergético de sete configurações de coberturas, quatro vegetadas com diferentes alturas de substratos e
plantas e três com fibrocimento.

2. OBJETIVO
Este estudo busca por intermédio de uma análise comparativa, caracterizar o desempenho
termoenergético de sete diferentes configurações de coberturas. A comparação do uso da cobertura vegetal
com espessuras diferentes de substratos às coberturas de fibrocimento com e sem isolamento e com pintura
branca, busca confrontar as características e comportamento de cada uma, de maneira a determinar qual é
mais eficiente. Para tanto, foi realizada uma análise do consumo (kWh) e também do conforto térmico da
edificação, considerando a Zona Bioclimática Brasileira 2.

3. MÉTODO
A estratégia metodológica empregada neste estudo foi a simulação computacional. Para atender ao
objetivo foi realizada uma análise comparativa entre diferentes soluções de cobertura, sendo elas:
1) coberturas verdes; 2) cobertura de fibrocimento; 3) cobertura de fibrocimento com pintura branca; e
4) cobertura de fibrocimento com isolamento de poliestireno extrudado.
Para a obtenção dos resultados de conforto térmico e consumo energético dos modelos, os mesmos
foram configurados e simulados primeiramente com ventilação natural, e posteriormente, com
condicionamento artificial.

3.1. Definição da Zona Bioclimática

A cidade de Pelotas está situada na Zona Bioclimática Brasileira 2 (Latitude: 31°46’19” S,
Longitude: 52°20’33” W), mas como ainda não possui arquivo climático utilizou-se o arquivo disponível
para a zona da cidade de Camaquã - Rio Grande do Sul (Latitude: 30°51’04” S, Longitude: 51°48’44’
W)localizada na mesma Zona, NBR 15220-3 (ABNT, 2005).
Foi utilizado o arquivo climático elaborado por Maurício Roriz (ANTAC – GT Conforto e Energia) mediante
dados registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no período de 2001 a 2010.

3.2. Definição das Zonas Térmicas
O edifício foi modelado com seis zonas térmicas, sendo todas salas de escritórios de medidas 5,00 x
5,00m, totalizando 25,00 m² e pé-direito de 3,50m. A Figura 2 corresponde ao modelo tridimensional do
Google SketchUp e a Figura 3 mostra a planta esquemática do modelo, com suas dimensões. Para simplificar
a entrada de dados, o modelo inicial foi construído com todas as coberturas horizontais, posteriormente
configuradas no Energy Plus. Com a finalidade de isolar a influência das trocas com o solo, o mesmo foi
considerado adiabático. A infiltração de ar foi configurada nas simulações com 0,6 trocas de ar/hora em
todas as salas comerciais (CIBSE, 2007).

3.3 Definição dos Dias Típicos
A avaliação do desempenho térmico da NBR 15575-1 (ABNT, 2013) é separada em situações de
verão e inverno, definidas por um dia típico de projeto, conforme exigido pela norma. De acordo com
Siqueira et. al (2005) o dia típico de projeto é definido como um dia real, caracterizado pela velocidade
média predominante do vento e pelos valores horários de cada uma das seguintes variáveis: temperatura e
umidade relativa do ar e radiação solar incidente em superfície horizontal. A obtenção dos dias típicos de
projeto é feita por meio de uma estatística dos valores das médias, máximas e mínimas diárias dos
parâmetros climáticos locais. Para a simulação em questão, foram utilizados os dias típicos 5 de junho para
inverno e 10 de janeiro para verão.

3.4. Configuração do Sistema de Iluminação
A densidade de potência de iluminação (DPI) foi configurada com base no Regulamento Técnico da
Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) Nível
A, utilizando-se o valor de 9,7 W/m2. Assim, a necessidade de iluminação pela ocupação se dá nos dias de
semana das 8:00h às 12:00h e das 13:30h às 18:00h. Aos sábados, o funcionamento do edifício ocorre das
8:00h às 12:00h. Como fração radiante da iluminação foi utilizado o valor de 0,42, conforme Input/Output
Reference (Energy Plus, 2016).
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Figura 2 – Perspectiva do modelo de Simulação- Sketch Up e
Plugin Legacy OpenStudio

Figura 3 – Planta baixa do modelo de Simulação.

3.5. Configuração da ocupação
Para a configuração da ocupação do edifício utilizou-se como base a NBR 16401- Instalações de arcondicionado - Sistemas centrais e unitários, (ABNT, 2008), contando a densidade de ocupação alta com 1
posto de trabalho a cada 7,7 m² e 0,14 pessoas/ m², com 0,5 para a fração radiante. Com relação aos ganhos
de calor interno da edificação, tendo em vista que no período considerado, a edificação é ocupada por
usuários e há o uso de lâmpadas, em todas as simulações se incluiu ganhos de calor pela iluminação e por
pessoas.

3.6. Configuração dos equipamentos
A configuração da agenda para estimar a carga térmica interna pelo uso dos equipamentos foi a
mesma para a ocupação e sistema de iluminação do edifício, em que os equipamentos permanecem ligados
no horário de funcionamento que ocorre das 8:00h às 12:00h e das 13:30h às 18:00h. Aos sábados, o
funcionamento ocorre das 8:00h às 12:00h. Para todas as simulações foi adotado o valor 0,25 para a fração
radiante de ganho de calor pelos equipamentos, consequentemente resultando em 0,75 para a fração
convectiva (ASHRAE, 2009). Com base na ocupação alta pela NBR 16401, a cada 7,7 m² existe uma estação
de trabalho com desktop. Sendo assim, o valor de 21,5 W/m² foi usado como base para a configuração dos
equipamentos.

3.7. Configuração das paredes externas

As paredes externas foram configuradas com argamassa de 2,5 cm de espessura, lã de vidro 2,5 cm,
tijolo furado com 3,5cm de cerâmica de cada lado externo à camada de ar que possui 0,14 m2.K/W de
resistência térmica, argamassa de 2,5 cm. Com a presença da lã de vidro, as paredes externas se tornam bem
isoladas, possibilitando uma maior análise da influência da cobertura no conforto térmico e no consumo de
eletricidade para climatização (kWh). As propriedades térmicas da maior parte dos materiais usados, tais
como condutividade térmica, densidade, calor específico, absortância para radiação solar e resistência
térmica, foram obtidas na norma NBR 15220 (ABNT, 2005a; 2005b). Estes dados são apresentados nas
Tabelas 1 e 2.

3.8. Configuração do Sistema de Ventilação e Climatização Artificial
3.8.1. Configuração do Sistema de Ventilação Natural Multizonas
Foi configurado no EnergyPlus o objeto AirflowNetwork, o qual permite que seja simulada a
ventilação natural em multizonas com várias aberturas. Foi configurada a abertura de janelas em série,
quando atingidos os 25°C em todas as salas de escritórios, sendo que se a diferença entre a temperatura
interior e exterior for mais de 5°C, então as janelas se fecham. Cabe-se ressaltar que as janelas são abertas
quando a temperatura exterior for inferior à temperatura interna em até 5ºC. No Output Variable, foi
utilizada a Temperatura média do ar, Temperatura de bulbo seco e Temperatura operativa como variáveis de
saída, para que fosse possível analisar o conforto térmico acordando com o conforto adaptativo da norma
ASHRAE 55 (ASHRAE, 2009).
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3.8.2 Configuração do Sistema do Sistema de Ar Condicionado
Foi configurado um sistema de expansão direta (Split) com coeficiente de performance de 3,24
W/W. Para a análise do consumo da edificação, foram configurados os parâmetros OutputVariable para
simulação com a temperatura operativa e de bulbo seco com reportagem por hora. Como dias típicos, foram
utilizados os dias 5 de junho para inverno e 10 de janeiro para verão. No HVACTemplate, o termostato ficou
com Setpoint de aquecimento de 21ºC e Setpoint de resfriamento de 25 ºC em todas as zonas térmicas com
funcionamento automático, acordando com a NBR 16401 (ABNT, 2008).

3.9. Configuração das Coberturas
3.9.1. Configuração das Coberturas Verdes
As coberturas verdes foram configuradas com espessuras de substrato de 10, 15, 25 e 50 cm, e altura
das plantas com 0,10, 0,20, 0,50 e 1,00 m a fim de identificar os resultados no aumento do conforto com base
ambiental e redução do consumo energético da edificação. A classe de objetos de entrada disponível no
programa no setor Material:RoofVegetation permite diversas opções de design de coberturas verdes,
incluindo espessura, propriedades térmicas e hídricas do substrato e as características de vegetação como as
propriedades térmicas, a resistência estomatal mínima (parâmetro biofísico que rege a capacidade de
transpiração da planta), altura e o índice de área de foliar, as quais nos baseamos no modelo de DIAS, 2016.
Nos dias quentes, a vegetação funciona como um sistema de resfriamento evaporativo natural. A maior
quantidade de radiação absorvida é dissipada sob forma de calor latente e não sensível. O Índice de Área
Foliar é um número adimensional calculado considerando-se metade do total da área fotossinteticamente
ativa e sua área de projeção no solo, esse índice é um parâmetro chave para se determinar uma série de
processos ecológicos como fotossíntese e evapotranspiração, ajudando a medir a taxa de crescimento da
planta e influenciando diretamente na interceptação e absorção da luz, assim como no balanço das trocas de
calor e taxas de evaporação com a atmosfera.
À medida que a planta vai crescendo aumenta o número de CO2, estimulando cada vez mais a
evapotranspiração. (Duarte, 2015). O efeito da evapotranspiração é analisado com base nos dados de entrada
necessários, para considerar a influência na temperatura interna das edificações, sendo necessários os dados
da temperatura do solo do substrato na cobertura vegetada, a temperatura da vegetação e a incidência solar,
que influenciam nos índices de calor latente obtidos após a simulação computacional. Segundo CHING
(2010) as coberturas verdes de 10 e 15 cm são extensivas, sendo que na simulação a cobertura verde de 10
cm foi configurada com índice de área foliar de 0,5 e altura das plantas também de 10cm. O modelo
simulado com espessura de 15cm de substrato, possui índice de área foliar igual a 1 e altura das plantas de
20cm. A cobertura verde de 25cm se enquadra na tipologia de semi-intensiva com altura das plantas de 50cm
e índice 2 de área foliar. A última tipologia de 50 cm compreende uma cobertura verde extensiva, com altura
das plantas de 1m e índice 5 de área foliar (Tabela 2). Estes valores foram baseados no EnergyPlus
Engineering Reference e na dissertação de mestrado de DIAS (2016).
Tabela 1– Características dos materiais utilizados na simulação computacional.
Material
Argamassa de assentamento
Cerâmica
Concreto
Lã de Vidro
Madeira
Poliestireno Extrudado
Telha de Fibrocimento
Telha de Fibrocimento
pintado de Branco
Tijolo Maciço

0,025
0,035
0,1
0,1
0,035
0,04
0,008

Condutividade
térmica
[W/m.K]
1,15
1
1,75
0,025
0,29
0,035
0,95

0,008
0,11

Espessura
(m)

2000
1600
2200
50
900
30
2000

Calor
específico
[J/kg.K]
1000
920
1000
700
1340
1420
840

0,95

2000

840

0,85

0,20

1

1600

920

-

-
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Densidade
[kg/m3]

Absortância
Térmica

Absortância
Solar

0,90
0,90
0,85

0,50
0,50
0,75

Tabela 2– Características dos materiais utilizados na simulação computacional para Cobertura Verde. DIAS, 2016
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Material Cobertura Vegetada
Vegetada
Vegetada
Vegetada
Vegetada
(10cm)
(15cm)
(25cm)
(50cm)
Altura das Plantas (m)
0,1
0,2
0,5
1
Índice de área foliar
0,5
1
2
5
Refletividade da Folha
0,22
0,22
0,22
0,22
Emissividade da Folha
0,95
0,95
0,95
0,95
Resistência mínima dos estômatos (s/m)
180
180
180
180
Rugosidade
média
média
média
média
Profundidade do substrato (m)
0,1
0,15
0,25
0,5
Condutividade no Solo Seco (W/mK)
0,35
0,35
0,35
0,35
Densidade do Solo Seco (kg/m³)
1100
1100
1100
1100

3.9.2. Configuração da Cobertura de Fibrocimento
A cobertura de fibrocimento foi configurada com laje maciça de concreto armado de 10 cm de
espessura, camada de ar com resistência térmica de 0,21 m2.K/W e fibrocimento de 8mm com 0,85 de
absortância térmica, e 0,75 de absortância solar. Além do fibrocimento tradicional, foi simulado o modelo
com uma cobertura com superfície externa pintada de branco, com absortância solar de 0,20, como também o
fibrocimento com isolamento térmico em cima da laje de concreto armado, com a utilização do poliestireno
extrudado de 4 cm com resistência térmica de 0,57 m2.K/W.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
As simulações com as diferentes configurações de coberturas foram analisadas de duas maneiras,
tanto com relação ao consumo (kWh), como também considerando o edifício ventilado naturalmente.

4.1. Edifício ventilado naturalmente
Foram feitas sete simulações com as configurações para ventilação natural, com o uso do sistema de
abertura de janelas quando a temperatura interna for superior a 25ºC. As coberturas verdes de 10, 15, 25 e
50 cm de espessura de substrato, apresentaram um nível de conforto térmico entre 58,38% e 81,92%, sendo
que o aumento do conforto térmico ocorreu na medida em que foi aumentada a espessura do substrato. As
coberturas de fibrocimento, fibrocimento com pintura branca, e fibrocimento com 4cm de poliestireno
extrudado, obtiveram um nível de conforto térmico de 53,22%, 59,11% e 71,30%, respectivamente, sendo
que as coberturas de fibrocimento convencional e fibrocimento com pintura na cor branca tiveram uma
diferença de conforto de 5,89%. (Ver Gráfico 1) Avaliadas as diferenças de espessuras de substratos entre as
coberturas verdes, foi verificada uma diferença de 23,54% entre a cobertura com 50 cm de substrato e 10 cm,
sendo que a de 50cm apresentou o maior nível de conforto térmico (81,92%). Foi constatada uma
porcentagem de conforto térmico muito semelhante entre a cobertura de fibrocimento com pintura branca
(59,11%) e a cobertura verde de 10 cm de substrato (58,38%), sendo que o fibrocimento branco apresentou
maior desconforto para frio com 39,32% e a cobertura verde 27,62%. Com relação às horas de desconforto
por calor, a última obteve maior valor, com 14% e o fibrocimento com pintura branca 1,57 %, revelando um
melhor comportamento da cobertura verde para o inverno e melhor comportamento do fibrocimento com
pintura branca para o verão da cidade de Pelotas, com menor absortância solar que a cobertura verde.
Quando comparadas as coberturas verde e de fibrocimento com isolamento de poliestireno extrudado 4 cm, a
primeira, com maior espessura de substrato apresenta melhor desempenho com 81,92% de conforto, e a
segunda, 71,30% de conforto. Em relação a cobertura verde de menor espessura de substrato analisada
(10cm), e o fibrocimento com isolamento, o último apresenta melhor resultado, com uma diferença de
12,92% de conforto. Essa diferença vai reduzindo conforme é aumentada a espessura do substrato da
cobertura verde sem isolamento. Em relação às exigências humanas de conforto adaptativo em uma
edificação, as normas ASHRAE 55:2009 considera como base 80% de satisfação dos usuários com as
condições ambientais internas de conforto, limite este também aceito no Brasil.

1441

4.2. Edifício climatizado artificialmente
Foram realizadas sete simulações com as configurações para sistema de climatização por ar
condicionado com temperatura de operação fixada entre 21 e 25°C. As coberturas analisadas foram as verdes
com substratos de 10, 15, 25 e 50 cm, cobertura de fibrocimento, fibrocimento com pintura branca e
fibrocimento com 4 cm de poliestireno extrudado, respectivamente. As simulações foram analisadas com o
resultado final do consumo de aquecimento e resfriamento e consumo total (kWh) para cada configuração de
cobertura verde com as diferentes espessuras. A cobertura verde de 50cm de altura de substrato apresentou o
menor consumo energético total (15.809,32 kWh.ano), seguido da cobertura de fibrocimento com isolamento
de poliestireno extrudado (16.541,76 kWh.ano). A cobertura de fibrocimento com pintura branca apresentou
menor consumo de resfriamento (1.213,83 kWh.ano) em comparação à cobertura verde de 50 cm de
substrato (2.794,22 kWh.ano) (Ver Gráfico 2). De acordo com as simulações baseadas na climatização
artificial, a cobertura de fibrocimento branco apresentou maior consumo para aquecimento (5.270,68
kWh.ano), enquanto a de fibrocimento convencional apresentou maior consumo para resfriamento (4.677,61
kWh.ano). Com a análise do consumo de aquecimento, a cobertura verde de 50 cm obteve o menor valor
com 1.693,07 kWh.ano, seguida da cobertura de fibrocimento com isolamento que apresentou 1.858,82
kWh.ano. Entre as coberturas de fibrocimento, fibrocimento com pintura branca e fibrocimento com
poliestireno extrudado, o menor consumo de resfriamento foi do fibrocimento com pintura branca e o menor
consumo de aquecimento, o fibrocimento com isolamento, sendo o último o de menor consumo total. A
cobertura verde de 25 cm de substrato obteve um consumo total de 16.707,23 kWh.ano, sendo muito
próxima do valor do fibrocimento com isolamento. Com relação a uma pré-existência de fibrocimento, neste
caso torna-se mais viável a aplicação do isolamento térmico do que a alteração para uma cobertura verde,
considerando a instalação e custo de implantação.

Gráfico 1 – Comparação dos Resultados da Ventilação Natural- Horas de Conforto Térmico x Tipos de coberturas

Gráfico 2 – Comparação dos resultados da climatização artificial para os diferentes tipos de coberturas
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5. CONCLUSÕES
Nas simulações configuradas com o edifício ventilado naturalmente verificou-se que, quando
comparadas as coberturas verde e de fibrocimento convencional, a primeira apresentou melhores resultados
de conforto térmico em todas as situações simuladas, sendo mais vantajosa mesmo com reduzida espessura
de substrato. Com relação às coberturas verdes, assim como no estudo de Lis (2016), os resultados
apresentaram dados mais significativos na redução do ganho de calor com a variação da espessura do
substrato e da camada vegetal, sendo as coberturas de maior espessura, as mais eficientes nos dois estudos.
Quando a cobertura vegetada é comparada com a cobertura de fibrocimento com acréscimo 4 cm de
isolamento de poliestireno extrudado, apenas a cobertura vegetal simulada com maior espessura de substrato
se mostrou vantajosa (50 cm). Nesse caso, a utilização de um isolante térmico mostrou-se uma alternativa
benéfica, apresentando resultados superiores às coberturas com menores alturas de substrato (10 e 15 cm) e
dados muitos semelhantes a cobertura verde configurada com 25cm de substrato. Enquanto isso, a cobertura
com superfície externa pintada de branco mostrou ser uma alternativa viável para a zona bioclimática
analisada, possuindo melhor resultado que a cobertura verde com altura de substrato de 10 cm e a cobertura
de fibrocimento tradicional.
De acordo com as configurações realizadas através do condicionamento artificial as coberturas
verdes simuladas ganham destaque em todas as situações quando comparadas com a cobertura de
fibrocimento tradicional. Em relação ao fibrocimento com isolamento de poliestireno extrudado a cobertura
verde com maior altura de substrato permanece mais vantajosa, entretanto a presença do isolante contribui
para um decréscimo no consumo de energia, apresentando um consumo menor das coberturas verdes de 10,
15 e 25 cm. Já a cobertura com pintura branca, é positiva quando comparada à cobertura verde com menor
espessura de substrato.
Nas situações configuradas com a edificação climatizada de formas natural e artificial, a utilização
da cobertura verde se mostrou a mais vantajosa, tanto na apuração do conforto térmico quanto da eficiência
energética. Estas melhorias no desempenho termoenergético se devem possivelmente às propriedades de
evapotranspiração das plantas, através das trocas de calor latente que não ocorrem nas demais coberturas,
assim como, a contribuição do substrato como forma de isolamento e inércia térmica da edificação, o que
também é comprovado no estudo de Dias, 2016 com resultados significativos para as três cidades brasileiras
(Curitiba-PR, Brasília-DF e Belém-PA) em diferentes zonas bioclimáticas. Quanto à cobertura de
fibrocimento convencional, utilizada como referência, esta apresentou resultados pouco favoráveis a um bom
desempenho térmico na situação analisada. O incremento de um isolante térmico ou da cor branca, nesse
caso, aparece como uma alternativa eficaz por contribuir com o aumento do desempenho do edifício.
Este artigo procurou evidenciar os aspectos termoenergéticos das coberturas verdes, tendo como
ponto de partida a redução do consumo de energia e o aumento do conforto ambiental nas edificações.
Assim, foi possível concluir que as coberturas verdes apresentam potencial significativo de melhora no
desempenho dos edifícios, apresentando resultados superiores mesmo quando comparadas à cobertura
simulada com isolamento. Além disso, os benefícios das coberturas vegetadas não dizem respeito apenas ao
aspecto energético, essas podem contribuir positivamente na transformação das cidades com um todo,
inclusive na melhora da percepção visual dos usuários. Sugere-se para estudos futuros, além de comparar as
coberturas verdes a outros modelos de coberturas, confrontar os resultados das simulações nas demais zonas
bioclimáticas brasileiras e aprofundar a análise do balanço térmico do edifício compreendendo melhor o
desempenho da cobertura neste contexto.
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RESUMO

Em 2009 foi publicado o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), que visa classificar uma edificação com relação à
eficiência energética. O RTQ-C disponibiliza dois métodos de avaliação da eficiência energética: Método
Prescritivo e Método por Simulação. O método prescritivo apresenta uma avaliação através de equações
simplificadas, onde alguns parâmetros da edificação não estão contemplados, como absortância solar e
transmitância térmica de paredes e cobertura e abertura zenital. Estes itens foram analisados segundo prérequisitos específicos da envoltória. A transmitância térmica é uma característica de componentes
arquitetônicos que apresentam informações com relação à troca de calor que acontece entre a edificação e o
meio. Esta informação é importante, pois os componentes arquitetônicos influenciam em seu ganho térmico
e consequente necessidade de condicionamento artificial dos espaços internos. O objetivo desta pesquisa é
avaliar a influência da transmitância térmica de diferentes coberturas na eficiência energética de edificações
comerciais que possuem geometrias variadas. Edificações com geometrias diferentes poderão ser
influenciadas pelas trocas de calor dependendo de sua geometria, tanto em tipologia quanto em altura. A
metodologia adotada envolve: (i) definição dos modelos de edificação com diferentes tipos de cobertura e
suas características quanto à transmitância térmica; (ii) simular os modelos no software Energy Plus v. 8.1
com apoio da interface do Simulador de Eficiência Energética em Edificações (S3E v1.2), e por fim (iii)
realizar uma análise comparativa entre os modelos, considerando diferentes coberturas aplicadas em
diferentes geometrias. São apresentados como resultados a comparação entre os modelos simulados,
separados em dois grupos: (a) mesmo modelo com coberturas diferentes e (b) todos os modelos com a
mesma cobertura. O consumo energético se mostrou contrário à hipótese levantada no início da pesquisa,
destacando que outros estudos precisam ser realizados para comprovar a correlação entre outras
características da edificação e seu consumo energético.
Palavras-chave: arquitetura e urbanismo, conforto térmico, eficiência energética em edificações.

ABSTRACT

In 2009, the Technical Regulation on Quality for the Energy Efficiency Level of Commercial, Services and
Public Buildings (RTQ-C) was published, which aims to classify a building in relation to energy efficiency.
RTQ-C provides two methods of energy efficiency assessment: Prescriptive Method and Simulation Method.
The prescriptive method presents an evaluation through simplified equations, where some parameters of the
building are not contemplated, such as solar absorptivity and thermal transmittance of walls and roof and
zenith opening. These items were analyzed according to the envelope's specific prerequisites. The thermal
transmittance is a characteristic of architectural components present information regarding the heat exchange
that happens between the building and the environment. This information is important, since the architectural
components influence in its thermal gain and consequent need of artificial conditioning of the internal
spaces. The objective of this research is to evaluate the influence of the thermal transmittance of different
roofs on the energy efficiency of commercial buildings that have varied geometries. Buildings with different
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geometries can be influenced by the changes of heat depending on their geometry, both in typology and
height. The methodology adopted involves: (i) definition of building models with different types of roofs ans
its characteristics regarding thermal transmittance; (Ii) simulate the models in the Energy Plus software v. 8.1
with the support of the Energy Efficiency Simulation in Buildings interface (S3E v1.2), and finally (iii)
perform a comparative analysis between the models, considering different roofs applied in different
geometries. The simulated models are presented as results, separated into two groups: (a) same model with
different roofs and (b) all models with the same roofs. The energy consumption was contrary to the
hypothesis raised at the beginning of the research, emphasizing that other studies must be carried out to
prove the correlation between other characteristics of the building and its energy consumption.
Keywords: architecture and urban planning, thermal comfort, energy efficiency in buildings.

1. INTRODUÇÃO
Foi a partir da década de 70, logo após a primeira crise energética mundial que se iniciou uma preocupação
pela busca da eficiência energética, quando surgiu uma série de discussões sobre a conservação do meio
ambiente, diminuição dos impactos ambientais e a busca por fontes alternativas (LAMBERTS et al., 2014).
Fato que estimulou a preocupação com novas tecnologias construtivas, visando uma redução de impactos
ambientais aliados com conforto e produtividade e redução de custos da edificação.
Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN, 2015) 50% da energia elétrica consumida no Brasil,
são provenientes do uso e funcionamento de edificações comerciais (17,1%), públicas (8,0%) e residenciais
(24,9%). Estes dados reforçam o questionamento sobre a arquitetura, pois as edificações estão cada vez mais
necessitando de sistemas artificiais de iluminação e climatização.
No Brasil, o marco para a criação da Lei de Eficiência Energética no. 10295 (17 de outubro de 2001)
foi o racionamento de energia de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional
de Energia e dá outras providências. Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto no. 4.059 (10 de dezembro de
2001) que determinou em seu Art 1o. :
"Os níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de eficiência
energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou
comercializados no País, bem como as edificações construídas, serão
estabelecidos com base em indicadores técnicos e regulamentação
específica a ser fixada nos termos deste Decreto, sob a coordenação do
Ministério de Minas e Energia."

A partir dela, criou-se uma maior preocupação em relação à eficiência energética das edificações,
fazendo com que no dia 27 de fevereiro de 2009 fosse lançada, através da Portaria do INMETRO n. 53, o
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de
Serviços e Públicos (RTQ-C), como parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do INMETRO.
Atualmente o PBE possui um setor que responde apenas à Eficiência Energética de Edificações, chamado
PBE-Edifica. Destacando que o RTQ-C vigente foi promulgado através da Portaria no. 372 publicada no dia
17 de setembro de 2010.
A avaliação da eficiência energética de edificações segundo o RTQ-C pode ser realizada através de
duas metodologias distintas: (i) Método Prescritivo; (ii) Método por Simulação.
A tese de Carlo (2008) que apresenta a criação de uma metodologia de avaliação da eficiência
energética da envoltória de edificações comercias e institucionais que, após apresentar uma equação para
avaliação da eficiência e indicadores de custos relacionados à envoltória, contribuiu na elaboração das
equações utilizadas no método prescritivo do RTQ-C para avaliar a eficiência energética de edificações
comerciais, de serviços e públicas. A metodologia apresentada no RTQ-C possui diferentes equações
dependendo da Área de Projeção da Edificação (Ape), assim como a Zona Bioclimática (ZB) que a
edificação está inserida, de acordo com a NBR 15220-3.
O RTQ-C visa avaliar o nível de eficiência energética de edificações através de dois métodos:
 Método Prescritivo, que são realizadas através de cálculos matemáticos utilizando
características da edificação em análise e equações matemáticas.
 Método por Simulação, que é realizada através de simulação termoenergética.
O método prescritivo apresenta uma avaliação através de equações simplificadas, onde alguns
parâmetros da edificação não estão contemplados, como absortância solar e transmitância térmica de paredes
e cobertura e abertura zenital. Estes itens são analisados segundo pré-requisitos específicos da envoltória que
acabam por ser muito restritivos. Os pré-requisitos específicos apresentam limites para estes itens, ao apenas
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considerar como bonificação alguns itens, como orientação do edifício e proteções solares, não abrangendo a
todos os temas que participam da eficiência energética do edifício, que caso não forem atendidos, serão
penalizados na avaliação. Esta metodologia acaba sendo muito rígida com edificações que possuem
características térmicas que permitem grandes trocas de calor entre a edificação e o meio, sem considerar sua
geometria.
O método por simulação apresenta a metodologia mais completa para qualquer análise de desempenho
térmico e/ou energético da edificação, permitindo maior flexibilidade nas opções que visam à racionalização
do consumo de energia, o que inclui o processo de projeto. "A simulação permite o estudo nos casos de
edificações com volumetrias, aberturas ou proteções solares mais complexas.” (CARLO, 2010b).
O desempenho energético das edificações está diretamente relacionado a seu conforto ambiental:
quanto mais confortáveis forem as edificações menor será a necessidade de uso dos sistemas artificiais de
iluminação e climatização. Desta forma a cobertura, assim como as paredes da edificação, influencia no
ganho térmico através da possibilidade de trocar calor com o meio. Entretanto, há a hipótese de que
edificações com diferentes geometrias poderão ser mais ou menos influenciadas pela radiação solar direta
que incidir na cobertura.
A transmitância térmica é uma característica de componentes arquitetônicos, que podem ser verticais
(paredes) ou horizontais (coberturas) e apresentam informações com relação à troca de calor que acontece
entre a edificação e o meio. Esta informação é importante, pois as paredes e cobertura de uma edificação
influenciam em seu ganho térmico e consequente necessidade de condicionamento artificial dos espaços
internos. Outro fator importante que influencia na transmitância térmica, seria os materiais utilizados para
esta edificação, pois dependendo de seu valor, teria uma grande influência na transmissão de calor. Esta
escolha do material depende do tipo de condição climática e edificação.
Edificações com geometrias diferentes, poderão ser mais ou menos influenciadas pelas trocas de calor
dependendo de sua geometria, tanto em tipologia quanto em altura. O presente estudo analisou a influência
de três tipo de cobertura e suas características térmicas no ganho térmico e consequente no consumo
energético de uma edificação com diferentes geometrias.
Para as diferentes geometrias, foram considerados indicadores contemplados no RTQ-C, que são:
 Fator de Forma (FF): indicador da volumetria da edificação definido pela relação entre Área
da Envoltória (Aenv) e Volume Total da edificação (Vtot);
 Fator Altura (FA): indica o número de pavimentos da edificação definido pela razão entre
Área da Projeção da cobertura (Apcob) e Área Total da edificação (Atot).
Será utilizado software EnergyPlus v.8.1 através da interface do S3E para simular os modelos de
edificações, gerar valores e cálculos para uma análise comparativa da influência de diferentes tipos de
cobertura em relação à variação da geometria das edificações com tipos de cobertura distintos.
Uma análise mais detalhada se faz necessária para avaliar a influência das características térmicas de
diferentes tipos de coberturas quando aplicadas em geometrias distintas. A hipótese é que quanto mais
compacta a edificação menor será a influência do clima no seu ganho térmico, reduzindo seu consumo
energético para o sistema de condicionamento de ar. Em contrapartida, precisará de mais energia para
sistemas de iluminação artificial e dependendo da atividade e geração de calor interno, poderá necessitar de
sistemas de condicionamento de ar.
O presente estudo visa analisar a influencia do ganho térmico, e consequentemente aumento no
consumo energético, em edificações com diferentes tipos de coberturas considerando diferentes geometrias.

2. OBJETIVO
Analisar a influência de diferentes tipos de coberturas no ganho de carga térmica, e consequente aumento do
consumo energético, em edificações comerciais com diferentes geometrias.

3. MÉTODO
O método adotado para a pesquisa seguiu as etapas:
i.
Definição dos modelos de edificação;
ii.
Simulação e Análise da eficiência energética da edificação;
iii.
Análise comparativa.

1447

3

3.1. Definição dos modelos de edificação
Foram elaborados 10 modelos de edificação de com formato retangular. Alguns parâmetros foram fixados
para todos os modelos, com o intuito de verificar apenas a variação de eficiência energética em relação à área
de cobertura e sua característica térmica. A escolha do dimensionamento dos modelos permitiu sua
padronização para efeitos de comparação permitindo a análise se poucas variáveis.
Os modelos área total de 10.000 m², pé-direito de 3,0m formando um volume total de 30.000 m³. Os
modelos tiveram seus FF e FA diferentes entre si, em função da variação da geometria. Não foram
contemplados elementos de obstrução solar, ou seja, o ângulo vertical de sombreamento (AVS) e o ângulo
horizontal de sombreamento (AHS) são 0 (zero). Os modelos possuem vidro simples incolor com Fator Solar
(FS) de 0,86 com um Percentual de Abertura de Fachada Total (Paft) de 40%. A Tabela 01 apresenta as
dimensões e características geométricas dos modelos. A Figura 01 apresenta imagens em volumes
representando a geometria dos modelos utilizados na pesquisa.
MODELO
MOD_01
MOD_02
MOD_03
MOD_04
MOD_05
MOD_06
MOD_07
MOD_08
MOD_09
MOD_10

Tabela 01 - Dimensões e características geométricas dos Modelos.
Área Pav
Larg (m)
Prof (m)
No. Pav
Aenv
(m²)
100,00
100,00
10.000,00
1
11.200,00
70,71
70,71
5.000,00
2
6.697,06
57,74
57,74
3.333,33
3
5.411,79
50,00
50,00
2.500,00
4
4.900,00
44,72
44,72
2.000,00
5
4.683,28
31,62
31,62
1.000,00
10
4.794,73
25,82
25,82
666,67
15
5.314,25
22,36
22,36
500,00
20
5.866,56
20,00
20,00
400,00
25
6.400,00
18,26
18,26
333,33
30
6.906,00

FF

FA

0,37
0,22
0,18
0,16
0,16
0,16
0,18
0,20
0,21
0,23

1,00
0,50
0,33
0,25
0,20
0,10
0,07
0,05
0,04
0,03

Figura 01 – Geometria das edificações utilizadas como modelo.

As paredes externas serão de bloco cerâmico com reboco interno e externo, com transmitância térmica
de 2,46 W/m²K, na cor clara (α=0,30). Piso entre andares será de laje maciça.
Para os componentes horizontais externos foram definidos 3 tipos de cobertura em função de suas
características térmicas, conforme apresentado na Tabela 2. Cada um dos modelos foi combinado com os
três tipos de cobertura para a análise final.

Cobertura
COB_01
COB_02
COB_03

Tabela 2 - Definição dos componentes horizontais externos.
Composição
Transmitância térmica
Telha cerâmica - Laje maciça
2,05 W/m²K
Telha metálica - Laje pré-fabricada EPS
1,52 W/m²K
Telha metálica com poliuretano - Laje maciça
0,55 W/m²K

Capacidade Térmica
238 kJ/m²K
134 kJ/m²K
230 kJ/m²K

3.2. Simulação e Análise da eficiência energética da edificação
Com o intuito de obter resultados da influência de diferentes coberturas na eficiência energética de
edificações com geometrias distintas, foi utilizado o método por simulação. Como apresentado por Carlo
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(2010), o método de avaliação de eficiência energética por simulação apresenta-se mais completo e
confiável, assim como apresenta valores de consumo energético. A simulação foi realizada no software
Energy Plus v 8.1, através da interface S3E, desenvolvida por LabEEE/UFSC.
Os modelos foram simulados utilizando o arquivo climático da cidade de Florianópolis (ZB3) através
do arquivo TRY. A orientação solar dos modelos foi determinada com as fachadas voltadas para as
orientações Norte (0), Leste (90), Sul (180) e Oeste (270).
Como carga interna foi determinada a densidade de ocupação de 7,10 m²/pessoa, com densidade de
potência de iluminação de 12,60 W/m², e densidade de potência de equipamentos de 10,76 W/m². Os
modelos possuem sistema de condicionamento de ar através de splits, com o setpoint do termostato de 24°C,
sendo que o consumo energético para sistemas de condicionamento de ar foi para resfriamento. As demais
informações com relação à taxas de infiltração e padrões de uso foram definidas conforme padrão de
escritório de média densidade apresentado no S3E.

3.3. Análise comparativa
Os modelos foram definidos e simulados no Energy Plus v. 8.1 através da interface S3E e seus resultados de
consumo de energia elétrica foram analisados comparativamente. Primeiramente foram comparados os
consumos de energia provenientes do mesmo modelo com os três tipos de cobertura e em um segundo
momento os modelos de mesma cobertura foram comparados entre si.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Os modelos foram definidos e então calculados o seu Fator Altura (FA) e seu Fator de Forma (FF). O FA
indica o número de pavimentos da edificação, apresentando pela razão entre Área de Projeção da Cobertura
(Apcob) e a Área Total da Edificação (Atot). Assim, edificações de apenas 1 pavimento possuem FA=1,00, e
a medida que se aumentam o número de pavimentos o FA diminui. O FF mostra a relação entre Área de
Envoltória (Aenv), que é área das superfícies que fecham a edificação (4 fachadas e cobertura), e Volume
Total da Edificação (Vtot). Quanto maior for o FF, maior será a influência do clima no ambiente interno,
maior serão as trocas de calor entre as superfícies que fecham a edificação.
Em uma primeira análise entre os 10 modelos definidos constatou-se que, em função do aumento do
número de pavimentos o FA diminuiu, em contrapartida, o FF começou diminuindo e logo voltou a subir. Os
modelos MOD_04, MOD_05 e MOD_06 tiveram praticamente o mesmo FF (em torno de 0,16), conforme
apresentado na Figura 02.

MOD_01 MOD_02 MOD_03

MOD_04 MOD_05

MOD_06 MOD_07 MOD_08 MOD_09

MOD_10

Figura 02 - Relação entre FF e FA dos modelos.

A primeira análise comparativa foi realizada em cada modelo com relação aos três tipos de cobertura.
A Tabela 3 apresenta os dados coletados das simulações. Ao final da Tabela 3 é destacado o Nível de
Eficiência Energética obtido através do método por simulação.
Vale salientar que a diferença que fez com que alguns modelos fossem classificados como nível D é
muito pequena, por muito pouco não permaneceu como nível C, conforme maioria dos modelos. Outra
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questão importante é que percebe-se que a medida que se aumenta o isolamento da cobertura, independente
da edificação ser mais horizontal ou vertical, aumenta o consumo de energia.
Modelos

Tabela 3 - Análise Comparativa entre o modelo e os três diferentes tipos de cobertura.
Ucob W/m²K
kWh/ano
kWh/ano/m²
FF
FA

NÍVEL EE

MOD-01_COB-01

2,05

877104

87,7

C

MOD-01_COB-02

1,52

893518

89,4

MOD-01_COB-03

0,55

891176

89,1

C

MOD-02_COB-01

2,05

940277

94,0

C

MOD-02_COB-02

1,52

957854

95,8

MOD-02_COB-03

0,55

991249

99,1

D

MOD-03_COB-01

2,05

1001146

100,1

C

MOD-03_COB-02

1,52

1017526

101,8

MOD-03_COB-03

0,55

1060062

106,0

D

MOD-04_COB-01

2,05

1089675

109,0

C

MOD-04_COB-02

1,52

1100092

110,0

MOD-04_COB-03

0,55

1129854

113,0

C

MOD-05_COB-01

2,05

1120356

112,0

C

MOD-05_COB-02

1,52

1128813

112,9

MOD-05_COB-03

0,55

1152065

115,2

C

MOD-06_COB-01

2,05

1187743

118,8

C

MOD-06_COB-02

1,52

1192217

119,2

MOD-06_COB-03

0,55

1202851

120,3

C

MOD-07_COB-01

2,05

1216361

121,6

C

MOD-07_COB-02

1,52

1219451

121,9

MOD-07_COB-03

0,55

1226055

122,6

C

MOD-08_COB-01

2,05

1234026

123,4

C

MOD-08_COB-02

1,52

1236402

123,6

MOD-08_COB-03

0,55

1241086

124,1

C

MOD-09_COB-01

2,05

1246948

124,7

C

MOD-09_COB-02

1,52

1248887

124,9

MOD-09_COB-03

0,55

1252449

125,2

C

MOD-10_COB-01

2,05

1257646

125,8

C

MOD-10_COB-02

1,52

1259289

125,9

MOD-10_COB-03

0,55

1262132

126,2

0,37

0,22

0,18

0,16

0,16

0,16

0,18

0,20

0,21

0,23

1,00

0,50

0,33

0,25

0,20

0,10

0,07

0,05

0,04

0,03

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

Em uma segunda análise, os modelos foram comparados entre si, mantendo a mesma cobertura. A
Tabela 4 apresenta os 10 modelos com a mesma cobertura, a 01, que possui transmitância térmica de 2,05
W/m²K.
Observa-se que os valores apresentados aparecem em contradição da hipótese estabelecida no início da
pesquisa. A medida que o FA diminui, reduz a área de cobertura, diminuindo a influência desta superfície no
ganho de calor do restante da edificação, entretanto o consumo energético aumenta, provavelmente há carga
térmica interna maior necessitando maior uso de sistemas de condicionamento de ar.
As demais Tabelas apresentam resultados semelhantes, sendo que a Tabelas 5 apresenta os modelos
com a cobertura 2 (U=1,52W/m²K), e a Tabela 6 com a cobertura 3 (U=0,55 W/m²K).
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Tabela 4 - Análise Comparativa entre os modelos de diferentes geometrias com a Cobertura 1.
Modelos
U cob W/m²K
kWh/ano
kWh/ano/m²
FF
FA
NÍVEL EE
MOD-01_COB-01

2,05

877104

87,7

0,37

1,00

C

MOD-02_COB-01

2,05

940277

94,0

0,22

0,50

C

MOD-03_COB-01

2,05

1001146

100,1

0,18

0,33

C

MOD-04_COB-01

2,05

1089675

109,0

0,16

0,25

C

MOD-05_COB-01

2,05

1120356

112,0

0,16

0,20

C

MOD-06_COB-01

2,05

1187743

118,8

0,16

0,10

C

MOD-07_COB-01

2,05

1216361

121,6

0,18

0,07

C

MOD-08_COB-01

2,05

1234026

123,4

0,20

0,05

C

MOD-09_COB-01

2,05

1246948

124,7

0,21

0,04

C

MOD-10_COB-01

2,05

1257646

125,8

0,23

0,03

C

Tabela 5 - Análise Comparativa entre os modelos de diferentes geometrias com a Cobertura 2.
Modelos
U cob W/m²K
kWh/ano
kWh/ano/m²
FF
FA
NÍVEL EE
MOD-01_COB-02

1,52

893518

89,4

0,37

1,00

D

MOD-02_COB-02

1,52

957854

95,8

0,22

0,50

C

MOD-03_COB-02

1,52

1017526

101,8

0,18

0,33

C

MOD-04_COB-02

1,52

1100092

110,0

0,16

0,25

C

MOD-05_COB-02

1,52

1128813

112,9

0,16

0,20

C

MOD-06_COB-02

1,52

1192217

119,2

0,16

0,10

C

MOD-07_COB-02

1,52

1219451

121,9

0,18

0,07

C

MOD-08_COB-02

1,52

1236402

123,6

0,20

0,05

C

MOD-09_COB-02

1,52

1248887

124,9

0,21

0,04

C

MOD-10_COB-02

1,52

1259289

125,9

0,23

0,03

C

Tabela 6 - Análise Comparativa entre os modelos de diferentes geometrias com a Cobertura 3.
Modelos
U cob W/m²K
kWh/ano
kWh/ano/m²
FF
FA
NÍVEL EE
MOD-01_COB-03

0,55

891176

89,1

0,37

1,00

C

MOD-02_COB-03

0,55

991249

99,1

0,22

0,50

D

MOD-03_COB-03

0,55

1060062

106,0

0,18

0,33

D

MOD-04_COB-03

0,55

1129854

113,0

0,16

0,25

C

MOD-05_COB-03

0,55

1152065

115,2

0,16

0,20

C

MOD-06_COB-03

0,55

1202851

120,3

0,16

0,10

C

MOD-07_COB-03

0,55

1226055

122,6

0,18

0,07

C

MOD-08_COB-03

0,55

1241086

124,1

0,20

0,05

C

MOD-09_COB-03

0,55

1252449

125,2

0,21

0,04

C

MOD-10_COB-03

0,55

1262132

126,2

0,23

0,03

C

5. CONCLUSÕES
Como hipótese da pesquisa, esperava-se comprovar que quanto mais compacta for a edificação menor será a
influência do clima no seu ganho térmico, reduzindo seu consumo energético. Outro resultado esperado é
que reduzindo a área de cobertura, reduziriam os ganhos térmicos pela cobertura. Assim, como se esperava
observar que aumentando o isolamento da cobertura, reduziria os ganhos térmicos e, consequentemente,
reduziria o consumo de energia.
Os modelos foram simulados no software EnergyPlus v.8.1 com auxílio da interface S3E. Esperava-se
comprovar a hipótese levantada no início da pesquisa o que não ocorreu.
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Segundo os resultados das simulações, quando aumentou-se o isolamento térmico da cobertura, maior
foi seu consumo energético; assim como quando reduziu-se a área de cobertura, maior foi seu consumo
energético; a maioria dos modelos resultaram na mesma classificação com relação ao Nível de Eficiência
Energética em Edificações (salvo 3 exceções); como também não observou-se correlação entre o consumo
energético e o Fator de Forma dos modelos.
Questionam-se então outros fatores que podem estar envolvidos nesta equação que não foram
abordados, como características das paredes e vidros. Ao verticalizar uma edificação, sua área de cobertura
diminui, entretanto sua área de fechamento vertical aumenta e os ambientes internos ficam mais suscetíveis
ao ganho térmico proveniente das paredes e vidros.
A capacidade térmica dos componentes verticais não foi avaliada, mas sabe-se que esta tem grande
impacto na transferência de calor, sendo assim, sugere-se maior aprofundamento nas simulações não
avaliando apenas transmitância térmica, mas também capacidade térmica.
Sugerem-se para próximas pesquisas, modelos que contemplem outras características da edificação, de
forma buscar uma relação entre a geometria, componentes e consumo energético.
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RESUMO
O objetivo central deste artigo é comparar a expectativa de geração fotovoltaica (FV) dos sistemas integrados
ao Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC (Florianópolis – SC) com a geração
energética dos sistemas que já estão operando, quantificar a fração de contribuição da energia gerada para o
consumo atual, bem como analisar a compensação de energia regulamentada pela ANEEL. O estudo está
dividido em quatro etapas: (1) Descrição dos quatro sistemas fotovoltaicos integrados às edificações do
Centro de Pesquisa; (2) Simulações para estimar a geração energética dos sistemas FV propostos, utilizando
o software PVSyst com quatro bancos de dados de irradiação; (3) Comparação dos valores de geração
energética estimados com os valores de geração dos primeiros meses medidos; e (4) Análise da compensação
de energia para o período analisado. Os resultados mostraram que, com 94,38 kWp de potência instalada, os
sistemas FV do Centro de Pesquisa podem gerar aproximadamente 120 MWh por ano. Com apenas 15%
desta energia, a edificação já passa a ser energia zero. Toda energia restante é injetada na rede em forma de
créditos a serem utilizados por outras edificações da UFSC.
Palavras-chave: Energia solar fotovoltaica, Integração fotovoltaica à arquitetura, Simulação computacional
para geração de energia fotovoltaica.

ABSTRACT
The main purpose of this article is to compare the photovoltaic (PV) generation expected from the systems
integrated to the Solar Energy Research and Training Center of the Federal University of Santa Catarina
(Florianópolis - SC) with the energy generation of the systems that are already operating, quantify the
contribution fraction of the energy generated for the current consumption, as well as to analyse the energy
compensation regulated by ANEEL. This study has been divided into four steps: (1) Description of the four
photovoltaic systems integrated to the buildings of the Research Center; (2) Simulations to estimate the
energy generation of the proposed PV systems using the PVSyst software with four irradiation databases; (3)
Comparison of the estimated energy generation values with the generation values of the first measured
months; and (4) Analysis of energy compensation for the analysed period. The results showed that with
94.38 kWp of installed power, the PV systems of the Research Center can generate approximately 120 MWh
per year. With only 15% of this energy, the building can be already a zero-energy building. All remaining
energy is injected into the grid in the form of credits and can be used by other UFSC buildings.
Keywords: Photovoltaic Solar Energy, Building-integrated photovoltaic systems, Computer simulations for
photovoltaic energy generation.
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1. INTRODUÇÃO
Devido às condições hidrológicas desfavoráveis, 2015 foi o quarto ano consecutivo em que houve redução
na oferta de energia hidráulica, mas, apesar da menor oferta hídrica, ocorreu um avanço da participação de
renováveis na matriz elétrica de 74,6% para 75,5%. Este avanço é explicado pela queda da geração térmica à
base de derivados de petróleo e ao incremento da geração à base de biomassa e eólica. A geração eólica,
incentivada através de leilões e projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), atingiu 21,6 TWh crescimento de 77,1% - ultrapassando assim a geração nuclear em 2015. A potência eólica atingiu 7.633
MW, expansão de 56,2% (EPE, 2016).
Este cenário indica que há necessidade de inserir novas fontes de energia para diversificar a matriz
energética nacional e o Brasil possui um grande potencial de aproveitamento de fontes renováveis. A
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) tem investido em programas de P&D e na promoção de
leilões para aumentar a competitividade e diversidade das fontes renováveis, enfatizando recentemente a
fonte solar (COSTA;2015).
As recentes ações regulatórias, tais como a que estabelece a possibilidade de compensação da energia
excedente produzida por sistemas de menor porte (net metering), têm incentivado de forma significativa o
crescimento da micro (até 75 kWp) e da mini (de 75 kWp a 5 MWp) geração distribuída de energia elétrica
(ANEEL;2015; EPE;2016). No ano de 2015, a geração distribuída atingiu 34,9 GWh com uma potência
instalada de 16,5 MWp, com destaque para a fonte solar fotovoltaica (FV), com geração de 20 GWh e
potência instalada de 13,3 MWp (EPE, 2016). O incremento anual da energia solar para a matriz energética
foi tão expressivo que esta fonte passou a ter mais visibilidade no Balanço Nacional de Energia de 2016,
deixando, pela primeira vez, de aparecer nas tabelas apenas como “Outras Renováveis”.
De acordo com o BIG (Banco de Informações de Geração) da ANEEL, em março de 2017, o Brasil
possuía 23 MWp de potência instalada em usinas FV. Para os próximos anos, está prevista uma adição
de 2,98 GWp na capacidade de geração FV do País, proveniente de 21 empreendimentos atualmente em
construção e mais 90 empreendimentos com construção não iniciada (BIG;2017).
Diante dos valores supracitados, pode-se dizer que o cenário de energia solar no Brasil indica um
futuro promissor para os sistemas FV conectados à rede e integrados às edificações (MARTINS et al.;2008;
RÜTHER e ZILLES;2011). Integrados a edificações inseridas em meio urbano, os geradores FV geram
energia junto ao ponto de consumo, de forma distribuída e sem ocupar área extra, já que ficam sobrepostos
ou desempenham o papel de vedações na arquitetura (ATTIA e HERDE;2010; BAHAJ e JAMES;2007;
BAZILIAN et al.;2001; CHIVELET;2010; FRONTINI et al.;2012). Além disso, projetos que demonstram a
utilização de sistemas FV como elementos de composição arquitetônica são muito importantes para que os
custos da eletricidade FV continuem caindo (ROPP et al.;1997). Quando um sistema FV integrado à
edificação gera anualmente a mesma quantidade de energia que o edifício consume neste período, diz-se que
a edificação é um net-zero ou edificação de energia zero. Caso a geração anual seja superior ao consumo, o
edifício passa a ser Energia Positiva (SCOGNAMIGLIO e GARDE;2014; SCOGNAMIGLIO e
RØSTVIK;2012).
Com a contínua redução dos preços de módulos FV, o sucessivo desenvolvimento da tecnologia, o
aumento da eficiência de conversão energética e, consequentemente, a otimização do desempenho dos
geradores FV, os elementos FV poderão ser previstos cada vez mais em projetos de engenharia e arquitetura,
até mesmo em situações não consideradas ideais, ou seja, não orientados ao norte com inclinação diferente
da latitude local.
Este trabalho busca aproximar arquitetos e engenheiros da tecnologia FV integrada a edificações
inseridas em meio urbano, através da demonstração da compensação de energia possibilitada pelos diferentes
sistemas FV integrados ao Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC).

1.1.

Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC

Também denominado como Lab. Fotovoltaica-UFSC, o Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar
da UFSC está localizado no parque tecnológico Sapiens Parque, na cidade de Florianópolis (27.59° S, 48.54°
O) e tem por objetivo principal disseminar conhecimentos sobre a aplicação da tecnologia FV no meio
urbano. O Centro de Pesquisa é constituído por dois blocos: A e B. O Bloco A foi possui uma sala de aula
para capacitação e treinamento de profissionais que irão trabalhar ou desenvolver pesquisa na área de energia
solar FV; um auditório que possibilita a realização de eventos, como congressos e encontros institucionais,
com capacidade para até 80 pessoas; e salas exclusivas para professores e alunos da UFSC desenvolverem
seus projetos de pesquisa. O Bloco B é destinado à realização de atividades práticas relacionadas com os
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projetos desenvolvidos no Bloco A, além da capacitação prática de pessoas. O Bloco B possui um
laboratório de monitoramento de usinas FV, para avaliação em tempo real dos sistemas FV monitorados pelo
grupo em diferentes localidades, bem como um laboratório de prototipagem, onde há desenvolvimento e
testes de equipamentos relacionados ao uso da energia solar FV. Fazendo a ligação entre os laboratórios,
uma oficina equipada com ferramentas e aparelhos mecânicos dá suporte para os mesmos. O Bloco B possui
ainda um mezanino ocupado por pesquisadores e um terraço com uma estação solarimétrica completa.
As coberturas dos blocos possuem integração de módulos FV, instalados de modo a possibilitar a sua
visualização pelos visitantes do local e, portanto, divulgar esta tecnologia. Além das edificações, o Centro de
Pesquisa e Capacitação em Energia Solar possui um estacionamento coberto por módulos FV e um posto de
recarga para suprir a energia de um ônibus elétrico. Portanto, além de gerar energia limpa para suprir a
necessidade energética das edificações, os geradores solares foram projetados para alimentar veículos
elétricos e injetar energia excedente na rede elétrica em horários específicos.
A Figura 1 apresenta a disposição das edificações com integração FV que compõem o Centro de
Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC, a denominação de cada sistema e suas respectivas
potências instaladas.

Figura 1- Sistemas FV integrados ao Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC.

2. OBJETIVO
O objetivo central deste artigo é comparar a expectativa de geração FV dos sistemas integrados ao Centro de
Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC (Florianópolis – SC) com a geração energética dos
sistemas que já estão operando, quantificar a fração de contribuição da energia gerada para o consumo atual
para, então, analisar a compensação de energia regulamentada pela ANEEL.

3. MÉTODO
O estudo está dividido em quatro etapas.

3.1. Descrição dos sistemas FV
A primeira etapa trata da descrição da tomada de decisões que foram necessárias para a elaboração do
projeto arquitetônico, do projeto elétrico, bem como da forma de fixação dos sistemas FV aos telhados do
Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC.

3.2. Estimativa de geração FV
Na segunda etapa, foram realizadas simulações para se estimar a geração energética, o yield (produtividade
do sistema) e a PR (taxa de desempenho) dos sistemas FV propostos, utilizando o software PVsyst
(PVSYST;2013) e quatro bancos de dados de irradiação diferentes: INPE, NASA, NREL e Meteonorm. A
comparação entre bancos de dados foi realizada visto que há diferenças tanto nos valores mensais quanto nos
totais anuais entre eles. Desta forma, pretendeu-se identificar qual das simulações, baseadas nos diferentes
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bancos de dados, apresentaria os valores mais próximos aos valores reais de geração FV. As simulações
levaram em consideração a configuração elétrica exata dos sistemas FV, com a inserção de características
inerentes a cada um deles tais como: módulo FV; inversor; divisão das strings, ou seja, divisão das séries de
módulos que compõem cada subsistema; e ainda inserção de parâmetros de perdas por sujeira, por
descasamento entre módulos, por temperatura e por indisponibilidade do sistema. Os quatro sistemas, bem
como seu entorno, foram modelados tridimensionalmente no software para se estimar também as perdas por
sombreamento.

3.3. Comparação entre geração FV estimada e geração FV real
Parte dos sistemas FV instalados no Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC
começaram a injetar energia elétrica na rede a partir de julho de 2016. Os dados de geração FV dos meses
subsequentes foram comparados com os valores de geração FV estimados pelo software PVsyst para os
mesmos sistemas utilizando os quatro bancos de dados analisados, a fim de analisar qual banco de dados
melhor se aproximou da geração energética real.

3.4. Compensação de energia
A energia gerada nos meses a partir de julho de 2016 foi comparada com o consumo de energia no mesmo
período. Assim, fez-se um balanço entre geração e consumo energético para que a compensação de energia
(net meetering) fosse quantificada.

4. RESULTADOS
4.1. Descrição dos sistemas FV
O gerador FV do Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC possui 94,38 kWp de
potência instalada e é composto por 4 sistemas independentes: Sistema A, sobre a cobertura do Bloco A;
Sistema B, sobre a cobertura do Bloco B; Sistema C, sobre a cobertura do estacionamento; e Sistema D,
sobre o posto de recarga do ônibus elétrico.
O Sistema A é composto por 270 módulos de silício policristalino (p-Si), com 245 Wp de potência
nominal, instalados de forma a seguir a curvatura da cobertura existente, com inclinação dos módulos
variando de fileira a fileira e potência total instalada de 66,15 kWp. Dois terços do sistema são orientados ao
norte e um terço está na horizontal ou levemente inclinado ao sul. A fim de valorizar a curvatura original do
projeto e demonstrar a aplicabilidade de módulos FV rígidos nesta situação, a integração arquitetônica do
Sistema A deu-se através da fixação dos módulos em posição paisagem, de modo que a menor dimensão
fizesse a composição da curva. Os módulos foram fixados em perfis metálicos, com 10 cm de espaçamento
até a cobertura existente, favorecendo a ventilação sob os mesmos. O sistema de cobertura adotado neste
projeto possui arremates clipados e a junção das lâminas metálicas é feita por zipagem em obra, com
perfiladeira portátil. A telha escolhida possui duas faces em aço com núcleo em lã de rocha, para contribuir
com o conforto térmico e acústico da edificação, além de possuir um sistema automático de calandragem em
obra, permitindo a aplicação côncava ou convexa, ideal para superfícies curvas.
O Sistema B é composto por 95 módulos de silício microamorfo (µSi), de 142 Wp de potência
nominal, orientados ao norte, com inclinação de 6° (cobertura inclinada) e 13,5 kWp de potência instalada.
Parte deste sistema (8 módulos FV) foi destinado à alimentação de bombas que movimentam a água dos
espelhos d’água do Centro de Pesquisa, sendo conectados diretamente a elas. Sendo assim, 87 módulos desta
cobertura fazem parte do Sistema B conectado à rede, ou seja, 12,35 kWp. Assim como o Sistema A, o
Sistema B foi instalado sobre telha sanduíche metálica (neste caso reta) com núcleo em lã de rocha, e
afastamento de 10 cm entre a superfície metálica e os módulos FV.
O Sistema C é composto por 112 módulos de disseleneto de cobre, índio e gálio (CIGS), com
inclinação de 5°, orientados a oeste e potência instalada de 13,44 kWp. O Sistema C cobre 8 vagas de
estacionamento para carros e um bicicletário para 6 bicicletas, sendo que os módulos FV fazem a vedação da
cobertura. A instalação dos mesmos foi feita sobre uma estrutura metálica com calhas para direcionar a água
da chuva e, ao mesmo tempo, garantir a estanqueidade da cobertura. Uma das características do módulo
adotado foi ressaltada nesta solução: sua face posterior espelhada, que reflete o estacionamento e os jardins,
agrega valor estético ao conjunto.
O Sistema D é composto por 25 módulos de telureto de cádmio (CdTe) com inclinação de 3°,
orientados a 36 ° leste e potência instalada de 2,44 kWp. O Sistema D cobre o posto de recarga que abastece
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o ônibus elétrico (e-Bus) e foi desenhado a partir de uma proposta de parada de ônibus, que também atende a
necessidade de abrigar um trafo de 100 kVA e um carregador com 75 kW de potência (Takaoka/Mitsubyshi)
do tipo “slow charger” (carga lenta de 1:30h). Os passageiros não possuem acesso aos equipamentos
elétricos, porém podem utilizar os espaços de banco e pequeno jardim para esperar o ônibus de maneira mais
confortável. O motorista é o único que tem acesso ao carregador do e-Bus e o trafo de média tensão tem
acesso restrito. A técnica construtiva adotada para o posto de recarga foi um sistema autoportante e 100%
reciclável, composto por painéis de microconcreto armado com preenchimento em EPS, que formam um
sanduíche (concreto armado + EPS + concreto armado).
A Figura 2 apresenta alguns dos detalhes construtivos supracitados. Pode-se notar que os módulos FV
do Sistema A, apesar de rígidos, integram-se à curvatura da cobertura de forma a parecerem curvos também.
No Sistema B, destaca-se a distância entre os módulos e a telha metálica, bem como o sistema de zipamento
e clipagem desta solução de cobertura. No Sistema C, destaca-se o lado posterior espelhado dos módulos e a
estrutura metálica que direciona a água da chuva. No Sistema D, os módulos do tipo vidro-vidro foram
fixados em uma estrutura de perfis de alumínio, instalados diretamente sobre a laje de cobertura. A Tabela 1
apresenta um resumo das características de cada sistema presente no Centro de Pesquisa e Capacitação em
Energia Solar da UFSC.

Figura 2- Detalhes construtivos dos Sistemas A, B, C e D.
Tabela 1 - Características dos sistemas FV instalados no Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da
UFSC.
SISTEMA

TECNOLOGIA

SUBSISTEMA

A1

A

p-Si

DESVIO
AZIMUTAL
0°
0°
0°
0°
0°

A2

A3

B

µ-Si

B

20,7°
19,1°
16,2°
14,2°
12,1°

0°
0°
0°
0°
0°

9,7°
7,3°
5,6°
3,2°
1,2°

180°
180°
180°
180°
180°

0,4°
1,8°
3,4°
5,1°
8,9°

0°
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INCLINAÇÃO

Potência instalada A (kWp)
6°

POTÊNCIA
INSTALADA (kWp)
4,41
4,41
4,41
4,41
4,41
22,05
4,41
4,41
4,41
4,41
4,41
22,05
4,41
4,41
4,41
4,41
4,41
22,05
66,15
12,35

C

CIGS

D

CdTe

Potência instalada B (kWp)
270°
5°
Potência instalada C (kWp)
36°
3°
Potência instalada D (kWp)

C
D

12,35
13,44
13,44
2,44
2,44

4.2. Estimativa de geração FV
A Tabela 2 apresenta a estimativa de geração FV anual, e a Figura 3 o yield (produtividade do sistema) e a
PR (taxa de desempenho) de cada um dos sistemas analisados, calculados a partir de dados de irradiação
solar de quatro bancos de dados (INPE, NASA, NREL e Meteonorm) através do software PVSyst.
Tabela 2 - Geração FV estimada de cada sistema para quatro bancos de dados.
Sistema
A

B

C

D

TOTAL

Banco de dados
INPE
NASA
NREL
Meteonorm
INPE
NASA
NREL
Meteonorm
INPE
NASA
NREL
Meteonorm
INPE
NASA
NREL
Meteonorm
INPE
NASA
NREL
Meteonorm

Geração FV Estimada (kWh/ano)
85.106
84.786
84.780
81.642
15.986
15.941
15.893
15.340
17.360
17.258
17.326
16.470
3.252
3.240
3.239
3.093
121.704
121.225
121.238
116.545

Figura 3- Yield e PR estimados de cada sistema para os quatro bancos de dados.
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Através das simulações apresentadas na Figura 3, o Sistema D foi o que apresentou maiores valores de
yield e de PR. Este resultado demonstra que, mesmo este não sendo um sistema idealmente orientado e
inclinado (desvio de 36ºL, inclinação de 3º), ele apresentou um ótimo desempenho devido à configuração
elétrica do arranjo FV e às características dos componentes do sistema, ou seja, suas perdas foram
minimizadas (perdas por temperatura, perdas por descasamento de módulos, perdas do inversor, entre
outras).
Entre os Sistemas A, B e C, o B foi o que apresentou maiores valores de yield e o C, maiores valores
de PR. Este resultado reforça o fato de que o yield está diretamente relacionado à disponibilidade de
irradiação solar e o PR está relacionado à engenharia do sistema. O sistema B está orientado ao norte e é
livre de sombreamento, portanto, melhor yield. O Sistema C está orientado a leste e é sombreado, no entanto,
possui um módulo que desempenha melhor no calor e em casos de sombreamento parcial. O Sistema A foi o
que apresentou menores valores de yield, porém com diferenças desprezíveis em relação aos sistemas B e C.
Em relação ao PR, atingiu valores idênticos ao sistema B para os quatro bancos de dados. Este fato vem
reforçar que os sistemas FV podem operar com alto desempenho, mesmo quando não instalados de maneira
ideal (27ºN para o caso de Florianópolis), desde que tenham sido bem projetados eletricamente.
Comparando-se os quatro bancos de dados, o INPE foi o que forneceu dados de irradiação mais
elevados e o Meteonorm, dados mais baixos.

4.3. Comparação entre geração FV estimada e geração FV real
A Figura 4 apresenta os dados de geração de energia produzida pela cobertura do Bloco A e os dados de
energia FV estimada por simulação utilizando os quatro bancos de dados analisados para o Sistema A. Esta
análise contempla apenas o Sistema A por este ser o único já conectado à rede elétrica com injeção de
energia na rede. Os valores estão apresentados a partir do mês de julho de 2016, quando a energia FV gerada
no Centro de Pesquisa começou a ser injetada na rede, até a data de conclusão deste artigo.
Dentro do período analisado, a média de geração FV real foi de 7.951 kWh/mês. Quanto à estimativa
de geração FV simulada, dos bancos de dados analisados o que melhor se aproximou da geração energética
real foi o do INPE, com média de 7.851kWh/mês (diferença de -1%), seguido pelo NREL (7.756kWh/mês, 2%), NASA (7.677kWh/mês, -3%) e, por fim, Meteonorm (7.512 kWh/mês, -6%).

Figura 4 – Geração FV real e geração FV estimada por simulação no software PVSyst.

Pode-se perceber que houve variação entre os valores estimados e os valores reais medidos de até 6% na
base anual (Meteonorm), sendo que na base mensal este percentual foi até maior (setembro e janeiro, por
exemplo). Pode-se concluir que os meses de setembro de 2016 e de janeiro de 2017 apresentaram valores de
irradiação mais elevados do que a média computada pelos anos analisados em cada banco de dados utilizado
nas estimativas. Esta diferença é esperada, visto que a variabilidade de irradiação interanual para a cidade de
Florianópolis é, em média, de 10%, o que representa, por exemplo, que a irradiação mensal medida em
qualquer mês do ano pode variar cerca de 10% para a irradiação solar medida no mesmo mês do ano seguinte
(NASCIMENTO;2013).
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4.4. Compensação de energia
A Figura 5 apresenta o balanço energético do Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC a
partir do mês em que a energia de parte dos sistemas FV instalados foi ligada na rede elétrica até a data de
conclusão deste artigo. As colunas positivas representam a energia FV real gerada e as colunas negativas
representam o consumo de energia do edifício. A diferença entre a energia gerada e a energia consumida é
representada pelo pelos pontos pretos; e os valores positivos dos mesmos representam a energia excedente
que é injetada na rede elétrica a cada mês.
Dentro do período analisado, a média de geração FV real do edifício foi de 7.951 kWh/mês e a média
de energia consumida foi de 1.316 kWh/mês. Em consequência, em média, 6.635 kWh (85% da energia
total) tem sido injetado mensalmente pelo Centro de Pesquisa na rede elétrica pública.

Figura 5 – Balanço energético do Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC até a data de conclusão deste artigo.

Como esta análise baseou-se apenas na geração FV do Sistema A, porém com o consumo energético
do Centro de Pesquisa como um todo, assim que os demais sistemas começarem a injetar energia na rede, o
excedente será ainda maior. Extrapolando-se os dados de consumo para um ano, pode-se dizer que 13% da
energia gerada seria suficiente para suprir todo seu consumo e 87% seria injetado na rede. De acordo com a
Regulamentação 687 da ANEEL, por se tratar de uma edificação da Universidade Federal de Santa Catarina,
esta energia poderá ser utilizada, em forma de créditos, no campus localizado no bairro Trindade, por
exemplo.

5. CONCLUSÕES
O objetivo central deste artigo foi comparar a expectativa de geração FV dos sistemas integrados ao Centro
de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC (Florianópolis – SC) com a geração energética dos
sistemas que já estão operando, quantificar a fração de contribuição da energia gerada para o consumo atual
para, então, analisar a compensação de energia regulamentada pela ANEEL. A expectativa de geração foi
calculada baseada em quatro diferentes bancos de dados a fim de comparar os resultados obtidos com a
geração fotovoltaica real. O banco de dados do INPE foi o que proporcionou resultados mais próximos aos
valores de geração reais, com diferença de apenas -1%. Com 94,38 kWp de potência total instalada, as
simulações estimaram uma geração anual de aproximadamente 120 MWh/ano. A demanda da edificação é
atendida com apenas 13% da energia gerada, portanto, através do sistema de compensação de energia
regulamentado pela ANEEL, o Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC pode injetar
87% de sua energia na rede e esta pode ser utilizada por outras unidades consumidoras da mesma
Universidade.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é demonstrar a distribuição dos resultados de níveis de eficiência energética de uma
edificação pública localizada na zona bioclimática 3 pelo método prescritivo de avaliação da envoltória
variando seus parâmetros geométricos e de abertura. O método deste artigo é baseado na análise paramétrica
do nível de eficiência energética a partir da variação dos parâmetros de sua envoltória pelo método prescritivo
do RTQ-C. A combinação dos parâmetros resultou em 12.000 casos, aos quais foram calculados os indicadores
de consumo da envoltória (ICenv) e definidos seus níveis de eficiência energética entre “A” e “E”. Nos
resultados é possível observar as possibilidades de projeto em relação aos níveis de eficiência energética e
verificar a ocorrência de cada nível para um mesmo partido de projeto, onde o percentual de abertura na
fachada e o ângulo de sombreamento são os parâmetros mais significativos. Por fim, a partir dos resultados da
análise paramétrica a escala dos níveis de eficiência energética do RTQ-C foi adaptada para melhor adequação
da avaliação de edificações públicas federais à política de eficiência energética.
Palavras-chave: Etiquetagem de Eficiência Energética, Edificações públicas, Análise paramétrica.

ABSTRACT
The goal of this article is to demonstrate the distribution results of the energy efficiency standards for a public
building in the Brazilian bioclimatic zone 3. The method of this article is based on the prescriptive method to
calculate the energy efficiency standards of the Brazilian document RTQ-C with the use of a parametric
analysis varying the envelope parameters of a public building with a total area fixed. The combination of the
parameters resulted in a total of 12,000 cases. For each case, the envelope consumption indicators were
calculated and their energy efficiency levels between "A" to excellent and "E" to poor were defined. With this
analysis was possible to observe the possibilities of design in relation of energy efficiency levels and to verify
the occurrence of each level for the same design, where the window to wall ratio and the vertical shading angle
were the most significant parameters. Finally, from the results of the parametric analysis, the scale of the
energy efficiency standards of the RTQ-C was adapted to better match public buildings evaluation policy.
Keywords: Energy Efficiency Labelling, Public Buildings, Parametric Analysis.
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Abreviaturas

Aenv – Área da Envoltória
AHS – Ângulo Horizontal de Sombreamento;
Apcop – Area de projeção da cobertura;
Ape – Area de projeção da edificação;
AVS – Ângulo Vertical de Sombreamento;
FA – Fator Altura;
FF – Fator de Forma;
FS – Fator Solar dos vidros;
ICenv – Indicador de Consumo da Envoltória;
ICmáxD – Indicador de consumo para o modelo de referência de nível D;
ICmín – Indicador de consumo para o modelo de referência de nível A;
PAFt – Percentual total de abertura na fachada;
Vtot - Volume total da edificação

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, a crise de energia de 2001 acarretou na promulgação da lei da eficiência energética que definiu uma
política nacional de conservação e uso racional de energia. Esta lei determina níveis máximos de consumo de
energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou
comercializados no País, assim como das edificações (BRASIL, 2001). Paralelamente, o PROCEL, programa
estratégico do governo criado pelos Ministérios de Minas e Energia e da Indústria e Comércio sob coordenação
da Eletrobrás (BRASIL, 1985), lançou em 2003 o PROCEL Edifica, subprograma com foco na eficiência
energética de edificações. Em decorrência, a partir de 2009, o INMETRO lançou, como parte do Programa
Brasileiro de Etiquetagem, os regulamentos para determinação do nível de eficiência energética de edificações
comerciais, de serviço e públicas (RTQ-C), com os quais são outorgadas etiquetas que apresentam o nível de
eficiência energética de edificações em relação à envoltória, sistemas de condicionamento de ar e iluminação.
Inicialmente a aplicação desses regulamentos para etiquetagem de edificações eram de caráter
voluntário, entretanto, desde junho de 2014, com a Instrução Normativa Nº2 do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (BRASIL, 2014), todos os projetos de edificações públicas federais, novas ou para retrofit,
devem ser construídas para obtenção da ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) nível “A”. Até
o final de 2016 foram emitidas 193 etiquetas para edificações comerciais, de serviços e públicas (INMETRO,
2016), entretanto, apenas 10 etiquetas para edificações de instituições educacionais públicas federais.
A etiquetagem de edificações brasileira possui dois regulamentos, um para edificações comerciais, de
serviços e públicas e um para residenciais. Ambas avaliam a edificação segundo uma escala de “A” (mais
eficiente) a “E” (menos eficiente). O Regulamento para edificações comerciais, de serviços e públicas
(INMETRO, 2009), objetiva a etiquetagem destas edificações através da avaliação de três sistemas da
edificação: envoltória; sistema de iluminação; e sistema de condicionamento de ar. Além de possíveis
bonificações, relacionadas ao uso de energias renováveis e uso racional de água.
Carlo e Lamberts (2008) desenvolveram o modelo simplificado, chamado de método prescritivo, para
avaliação de envoltórias para o RTQ-C. O método é baseado em modelos de regressão linear múltipla, que
calculam indicadores de consumo de eletricidade a partir de parâmetros construtivos da edificação, como
percentual de área envidraçada (PAFT), fator solar dos vidros (FS), ângulo horizontal de proteção solar das
janelas (AHS), ângulo vertical de proteção solar das janelas (AVS), fator de forma (FF) e fator altura (FA). Os
autores simularam 5.000 casos de modelos físicos com o programa EnergyPlus, utilizados para elaborar
diferentes equações de regressão, divididas por grupos e climas. Os autores alcançaram equações com
coeficientes de determinação de 0,9824. Estas equações, reproduzidas para seis climas brasileiros,
compuseram o método prescritivo de avaliação da envoltória adotado pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem
para edificações comerciais, de serviço e públicas (INMETRO, 2009).
Scalco et al. (2014) estudaram o potencial de economia de energia em edificações etiquetadas e seus
resultados de comparação entre os consumos apontaram uma economia média de energia obtida entre modelos
de referência nível “A” e “D” de aproximadamente 26%, variando entre 21% a 34% conforme a edificação e
sua zona bioclimática.
A obrigatoriedade da eficiência energética em prédios públicos federais faz parte de políticas públicas
voltadas para uso racional de recursos e sustentabilidade ambiental, assim surge o problema de pesquisa deste
trabalho: Qual a probabilidade da envoltória de um projeto de edificação públic alcançar o nível “A” de
eficiência energética, em particular o edifício-sede da reitoria do IFSC em Florianópolis, considerando sua
área total fixa e variando os demais parâmetros adotados no método prescritivo do atual RTQ-C.
2
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2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é demonstrar a distribuição dos resultados de níveis de eficiência energética de uma
edificação pública pelo método prescritivo de avaliação da envoltória, fixando sua área total e variando
parâmetros geométricos e de abertura.

3. MÉTODO
O nível de eficiência energética de uma edificação, avaliada pelo método prescritivo do RTQ-C, está
relacionado às estratégias adotadas no projeto. A equação de regressão do método prescritivo contempla os
parâmetros de fator de forma (FF), fator altura (FA), percentual de aberturas na fachada (PAFT), fator solar
dos vidros (FS) e ângulos de sombreamento (AVS e AHS). A variação destes parâmetros define o resultado
final do nível de eficiência energética da edificação avaliada. Entretanto as diferentes combinações entre os
valores destes parâmetros podem resultar em qualquer um dos cinco níveis de eficiência energética entre “A”
e “E”. Portanto, o método deste artigo é baseado na avaliação paramétrica do nível de eficiência energética de
uma edificação pública a partir da variação dos parâmetros de sua envoltória. Permitindo a obtenção da
distribuição dos níveis de eficiência energética possíveis de serem alcançados para a edificação.
Considerando que o projeto do edifício atende aos pré-requisitos gerais e específicos do RTQ-C, foi
aplicado o método prescritivo para todos os casos de uma análise combinatória entre diferentes valores dos
parâmetros da envoltória. Os parâmetros geométricos de Fator de Forma e Fator Altura foram considerados
mantendo a área útil da edificação, assumindo que o projeto poderia apresentar variação em sua proporção e
número de pavimentos. Os parâmetros referentes às aberturas foram variados conforme limites de projeto
estabelecidos. A distribuição dos valores para cada parâmetro foi homogênea.
O objeto de estudo adotado como referência para este trabalho é o projeto do edifício-sede da reitoria
do IFSC em Florianópolis, Santa Catarina. A edificação possui 2389,57 m2 de área total e está localizado na
zona bioclimática 3. A edificação tem um formato retangular longilíneo com dois pavimentos. A um terço da
planta, no sentido longitudinal, está localizado um núcleo de serviços, circulação vertical e banheiros. As
atividades desenvolvidas na edificação são predominantemente de escritório, além de um ambiente de
auditório localizado no térreo. Sua fachada principal tem uma orientação solar a Sudeste. As Figuras 1, 2 e 3
apresentam, respectivamente, uma foto aérea, plantas baixas e fachada sudeste da edificação.

Figura 1. Imagem aérea da Reitoria do IFSC.
Fonte: Google Maps.

Figura 2. Plantas e fachada da Reitoria do IFSC
Fonte: Departamento de projetos do IFSC.

Este objeto foi adotado como referência para elaboração da análise paramétrica de seu nível de eficiência
energética. Para viabilizar a análise paramétrica alguns valores foram simplificados. Não foram consideradas
empenas, platibandas e marquises nos cálculos de áreas. A partir dele foram variados os parâmetros
geométricos e de abertura, conforme os tópicos a seguir.

3.1. Parâmetros geométricos
Os parâmetros geométricos da edificação, considerados na equação do método prescritivo do RTQ-C, são dois:
fator altura (FA) e fator de forma (FF). O primeiro é a razão entre a área de projeção da cobertura e a área total
construída (Apcob/Atot) e o segundo é a razão entre a área da envoltória e o volume total da edificação
3
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(Aenv/Vtot) (INMETRO, 2009). Traduzindo em uma aplicação em projeto, os parâmetros geométricos da
edificação (FA e FF) são definidos a partir do número de pavimentos e da proporção entre largura e
comprimento da edificação. Esta aplicação pode ser adotada considerando que a altura dos pavimentos não é
alterada.
O parâmetro FA foi calculado pela área construída de 2389,57 m² dividida pelo número de pavimentos
e a área total construída. O FA foi calculado considerando um a seis pavimentos. O máximo de seis pavimentos
foi delimitado pelo plano diretor de Florianópolis para a região de implantação do projeto.
Tabela 1. Valores de FA equivalentes ao número de pavimentos.
Número de pavimentos
Apcob
Atot
FA
2389,57
2389,57
1,000
Um pavimento
1195,28
2390,57
0,500
Dois pavimentos
797,19
2391,57
0,333
Três pavimentos
598,14
2392,57
0,250
Quatro pavimentos
478,71
2393,57
0,200
Cinco pavimentos
399,09
2394,57
0,167
Seis pavimentos

O parâmetro FF (Aenv/Vtot) foi delimitado a partir de um fator de proporção entre largura e
comprimento da edificação. Sendo utilizado os valores 1, ½, ⅓, ¼ e ⅕. Onde o valor 1 corresponde a um
formato quadrado e o valor ⅕ corresponde a uma edificação alongada. O valor mínimo de ⅕ foi delimitado
considerando uma edificação longilínea organizada com salas ligadas por uma circulação unilateral. Os valores
de largura foram obtidos pela raiz da razão entre a Apcob e os valores de proporção. Já os valores de
comprimento pela multiplicação entre os valores de proporção e a largura. A tabela 2 apresenta os valores de
comprimento e largura para os casos com um pavimento. Sendo que o comprimento e largura variam conforme
o número de pavimentos do caso.
Tabela 2. Valores de comprimento e largura para os casos de um pavimento.
Fator de
Apcob
Comprimento
Largura
proporção
2389,57
48,88
48,88
1
2390,57
69,15
34,57
1/2
2391,57
84,70
28,23
1/3
2392,57
97,83
24,46
1/4
2393,57
109,40
21,88
1/5

Com os valores de comprimento e largura foi possível calcular os valores da área de envoltória (AEnv),
que é a soma das áreas das fachadas cobertura, incluindo as aberturas. A área de paredes externas foi calculada
pela multiplicação entre altura total da edificação, definida pelo produto do número de pavimentos e a altura
do pavimento de 3,5m, e o perímetro da edificação, definido pelo comprimento e largura. Este valor foi somado
a área de projeção da cobertura (Apcob), resultando na área total da envoltória. O volume total (Vtot) é
constante em 8363,5 m³, pois a área construída e a altura do pavimento não são alteradas. Estes valores são
utilizados para os cálculos de FA e FF, parâmetros adotados na equação do método prescritivo. A Figura 3
apresenta as combinações de FA e FF alcançadas pelos parâmetros de proporção e número de pavimentos.

Figura 3. Gráfico de dispersão das combinações de FA e FF.

Há pouca variação para os valores de FF pois o volume de todos os casos permanece inalterado. Já o
FA sofre bastante alteração conforme o número de pavimentos adotado.
4
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3.2 Fatores de aberturas da edificação
Os parâmetros de abertura considerados na equação do método prescritivo do RTQ-C são três: percentual de
abertura de fachada (PAFt); fator solar dos vidros (FS); e ângulos de sombreamento vertical e horizontal (AHV
e AHS). O PAFt é a razão entre as aberturas envidraçadas, ou fechamento translúcido, e a área de fachada da
edificação. O FS é a razão entre o ganho de calor através de uma abertura em um ambiente e a radiação solar
incidente, considerando a transmissão e absorção do calor radiante que é irradiado ou transmitido ao ambiente
por condução ou convecção. Os ângulos de sombreamento são ângulos de obstrução da radiação solar que
incide sobre as aberturas, podendo ser horizontal ou vertical (RTQ-C, 2013).
Os valores de PAFt adotados foram 20, 40, 60 e 80% de área de abertura sobre a área de fachada. Este
intervalo foi estabelecido considerando limites concebíveis no contexto das edificações do IFSC. Sendo que
acima de 80% de PAFt seria de execução inviável. Já o limite inferior de 20% foi adotado pois valores menores
poderiam prejudicar a iluminação e ventilação e não atender aos requisitos mínimos do código de obras da
municipalidade onde se localiza o objeto de estudo. É importante ressaltar que foi considerado que o PAFo
(Percentual de Área de Abertura das fachadas Oeste) é 20% menor que o PAFt. Caso ele fosse superior em 20
% ou mais ao PAFt, deveria ser utilizado nas equações da envoltória o valor de PAFo em substituição ao de
PAFt.
Os valores para fator solar foram escolhidos adotando-se uma distribuição homogênea dos valores de
fator solar dos vidros disponíveis no mercado, sendo: 0,87, 0,65, 0,43, 0,21.
Os ângulos de sombreamento vertical e horizontal (AVS e AHS) foram estabelecidos entre valores
exequíveis entre 5º e 45º, com intervalos de 10º. Sendo 45° o valor máximo permitido para ângulos de
sombreamento pelo método prescritivo (RTQ-C, 2013).

3.3 Análise paramétrica
A seleção dos parâmetros geométricos e de abertura resultou em um conjunto de 6 variáveis de 4 a 6 valores
cada, conforme apresentado na Tabela 3.

Parâmetro
PAFt
FS
AHS
AVS
Pavimentos
Proporção

Tabela 3. Parâmetros e valores analisados.
Descrição do parâmetro
Unidade
Percentual de aberturas na fachada
%
Fator Solar dos vidros
adimensional
Ângulo Horizontal de Sombreamento
Graus
Ângulo Vertical de Sombreamento
Graus
Número de pavimentos
inteiro
Proporção entre largura e comprimento
fração

Valores adotados
20; 40; 60; 80
0,21; 0,43; 0,65; 0,87
5º; 15º; 25º; 35º; 45º
5º; 15º; 25º; 35º; 45º
1; 2; 3; 4; 5; 6
1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5

A combinação destes parâmetros resultou em 12.000 casos. Foi calculado o indicador de consumo da
envoltória (ICenv), parâmetro de referência para avaliação da eficiência da envoltória, para cada um dos casos.
Como há variação da área de projeção da edificação (Ape) conforme seu número de pavimentos, foram
utilizadas as duas equações do RTQ-C, a Equação 1 para os casos com Ape ≤ 500m² (casos de 5 ou 6
pavimentos) e a Equação 2 para os casos com Ape ≥ 500m² (casos de 1 a 4 pavimentos).
𝐼𝐶𝑒𝑛𝑣 = −175,30. 𝐹𝐴 − 212,79. 𝐹𝐹 + 21,86. 𝑃𝐴𝐹𝑡 + 5,59. 𝐹𝑆 − 0,19. 𝐴𝑉𝑆 + 0,15. 𝐴𝐻𝑆
𝐹𝐴
+ 275,19.
+ 213,35. 𝐹𝐴. 𝐹𝐹 − 0,04. 𝑃𝐴𝐹𝑡. 𝐹𝑆. 𝐴𝑉𝑆 − 0,45. 𝑃𝐴𝐹𝑡. 𝐴𝐻𝑆
𝐹𝐹
+ 190,42

Equação 1. Eq.3.5 do
RTQ-C para calculo do
ICenv quando Ape ≤
500m².

𝐼𝐶𝑒𝑛𝑣 = −14,14. 𝐹𝐴 − 113,94. 𝐹𝐹 + 50,82. 𝑃𝐴𝐹𝑡 + 4,86. 𝐹𝑆 − 0,32. 𝐴𝑉𝑆 + 0,26. 𝐴𝐻𝑆
35,75
−
− 0,54. 𝑃𝐴𝐹𝑡. 𝐴𝐻𝑆 + 277,98
𝐹𝐹

Equação 2. Eq.3.6 do
RTQ-C para calculo do
ICenv quando Ape ≥
500m².

Pelo método prescritivo do RTQ-C, o nível de eficiência energética da envoltória é definido pela
comparação do seu Indicador de Consumo com uma escala entre os indicadores de consumo de modelos de
referência para o nível “A” (ICmín) e para o nível “D” (ICmáxD). A mesma equação é utilizada para definir o
ICmín e ICmáxD de cada volumetria, sendo adotado os parâmetros de PAFt, FS, AHS e AVS definidos pelo
5
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RTQ-C para ICmín e ICmáxD. Já a escala de eficiência energética da envoltória é definida pelos intervalos
definidos conforme a Tabela 4 (RTQ-C, 2013):

Eficiência
A
Limite
mínimo
Limite
ICmáxD – 3i
máximo
Sendo:

Tabela 4. Escala de eficiência energética da envoltória.
B
C
D
ICmáxD – 2i +0,01

ICmáxD – i +0,01

ICmáxD +0,01

ICmáxD – 2i

ICmáxD - i

ICmáxD

-

𝑖=
Onde:

E

ICmáxD – 3i + 0,01

Equação 3. Equação para
cálculo dos intervalos para
o cálculo do nível de
eficiência energética.
Fonte: RTQ-C, 2013.

(𝐼𝐶𝑚á𝑥𝐷 − 𝐼𝐶𝑚í𝑛)
4

i – Intervalo de eficiência energética
ICmáxD – Indicador de consumo de um modelo de referência nível “D”
ICmín – Indicador de consumo de um modelod e referência nível “A”

Considerando que cada caso tem uma combinação diferente de FA e FF, cada caso teve seu nível de
eficiência energética definido a partir de uma escala própria para o caso.

4. RESULTADOS
As análises deste estudo foram realizadas pelos níveis de eficiência energética de cada caso, e não por seus
valores de indicador de consumo. Os indicadores de consumo não são comparáveis, pois foram desenvolvidos
para comparação do desempenho de um edifício consigo mesmo, considerando modelos de referência mais e
menos eficientes baseados em sua própria geometria.
Primeiramente foram levantados os valores dos parâmetros do projeto original do edifício-sede da
reitora do IFSC. Os parâmetros deste projeto foram fixados para a análise paramétrica dos fatores geométricos
e de abertura. A Tabela 5 apresenta os valores dos parâmetros do projeto original adotados para o cálculo do
Indicador de consumo, assim como os valores adotados para definição da escala dos níveis de eficiência
energética baseadas no ICmáxD e ICmín.
Tabela 5. Valores dos parâmetros do projeto original da reitoria do IFSC e seus indicadores de referência.
Atot

Apcob

Ape

Vtot

AEnv

Projeto
original

PAF

FF

FA

FS

AVS

AHS

ICenv

2389.57

1194.78

1194.78

8363.49

2493.28

0.20

0.30

0.50

0.87

25

15

145.71

Ref.Máx

2389.57

1194.78

1194.78

8363.49

2493.28

0.60

0.30

0.50

0.61

0

0

168.26

Ref.Mín

2389.57

1194.78

1194.78

8363.49

2493.28

0.05

0.30

0.50

0.87

0

0

141.58

O Indicador de Consumo do projeto original é de 145,71kWh/m²/ano, que aplicado à escala entre
ICmáxD e ICmín, alcança o nível “A” de eficiência energética da envoltória. Este resultado indica que foram
adequadas as decisões dos projetistas da reitoria do IFSC para um alto desempenho da edificação. Em avaliação
específica ao projeto da reitoria, a análise paramétrica permite avaliar quais decisões foram mais significativas
e quais outras poderiam apresentar um resultado ainda mais eficiente.
Em uma avaliação geral, a análise paramétrica permite observar as possibilidades de projeto em relação
aos níveis de eficiência energética e verificar a probabilidade de ocorrência de cada nível para um mesmo
partido de projeto. Para análise dos 12 mil casos foram elaborados histogramas de frequência de ocorrência
dos níveis de eficiência energética para cada valor de parâmetro. Em cada gráfico, todas as combinações são
consideras, portanto, a análise de um parâmetro não exclui a influência dos outros.
As figuras 4 e 5 apresentam os histogramas para os valores das variáveis geométricas de proporção e
número de pavimentos.
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Número de Pavimentos

20%

Frequência de ocorrência

Frequência de ocorrência

Proporção
15%
10%
5%
0%
1

1/2
A

B

1/3
C

D

1/4

1/5

20%

15%
10%
5%
0%
1 Pav. 2 Pav. 3 Pav. 4 Pav. 5 Pav. 6 Pav.

E

A

Figura 4. Níveis por proporção.

B

C

D

E

Figura 5. Níveis por número de pavimentos.

A variação da proporção da edificação, relação entre seu comprimento e largura, não altera a ocorrência
de casos em cada nível de eficiência energética. Isto indica que não há influência da proporção entre largura e
comprimento na avaliação do nível de eficiência energética. Considerando o método de avaliação, quando se
altera a proporção na avaliação de edificação, também se alteram os modelos de referência para classificação
de seu nível de eficiência energética. Portanto, mantendo a mesma área e volume, este valor pode alterar o
indicador de consumo de uma edificação, mas não vai alterar seu nível de eficiência energética, pois este é
relativo.
Entretanto, o número de pavimento apresenta claramente dois grupos de distribuição dos níveis de
eficiência energética: os valores de 1 a 4 pavimentos; e os valores de 5 e 6 pavimentos. Por afetar a proporção
da edificação, o resultado da variação deste parâmetro também é relativo aos modelos de referência. Porém o
número de pavimentos afeta inversamente a variável Ape (Área de projeção da edificação) que determina a
adoção de uma ou outra equação do método prescritivo. Desta forma, os casos com 5 ou 6 pavimentos, com
área de projeção da edificação menores que 500m² apresentam uma probabilidade maior de serem classificados
com o nível “A”.
As figuras 6 e 7 apresentam os histogramas com os resultados para os valores das variáveis relacionadas
a área envidraçada, com o PAF e FS.
Fator Solar do vidro

20%

Frequência de ocorrência

Frequência de ocorrência

Percentual de abertura na fachada
15%
10%
5%
0%
20%

40%
A

B

C

60%
D

80%

E

20%
15%
10%
5%
0%
0.21

0.43
A

Figura 6. Níveis por percentual de abertura na fachada.

B

C

0.65
D

0.87

E

Figura 7. Níveis por Fator Solar.

O percentual de abertura na fachada é o parâmetro que apresentou maior influência no nível de eficiência
energética da envoltória. Quanto menor a área de abertura, maior a ocorrência de casos de nível “A”. Todos
os casos com 20% de abertura na fachada foram avaliados em A ou B. E os casos de nível “E” são
predominantemente os com 80% de área de abertura na fachada.
O fator solar do vidro apresentou baixa influência nos níveis de eficiência energética, entretanto com
uma tendência linear onde quanto menor o FS maior a ocorrência de casos de nível “A”. Para esclarecer a
relação entre o FS e o PAF a Figura 8 apresenta os níveis de eficiência energética para cada valor de FS
separados por cada valor de PAF.
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Figura 8. Níveis por FS separados por valor de PAF.

Separando a análise da influência do Fator Solar entre os percentuais de área de fachada é possível
observar que o FS apresenta pouca influência nos níveis de eficiência energética independentemente da área
envidraçada. Onde mesmo para um os casos de PAF 80% a influência do FS não é significativa.
Os parâmetros de sombreamento podem ser analisados pelas Figuras 9 e 10, que apresentam os
histogramas para os ângulos verticais e horizontais de sombreamento.
AHS

20%

Frequência de ocorrência

Frequência de ocorrência

AVS
15%
10%
5%
0%
5º

15º
A

B

25º
C

D

35º

45º

20%
15%
10%
5%
0%

E

5º

15º
A

Figura 9. Níveis por ângulo vertical de sombreamento.

B

25º
C

D

35º

45º

E

Figura 10. Níveis por ângulo horizontal de sombreamento.

Quanto maior o AVS, maiores são as ocorrências de casos de nível “A”. Ao mesmo tempo, para os
ângulos de 35º e 45º de AVS não ocorre nenhum caso de nível “E”. Isto evidencia o efeito positivo do ângulo
vertical de sombreamento para classificação do nível de eficiência energética da envoltória.
Para os ângulos horizontais de sombreamento observa-se que somente há influência significativa na
redução dos casos de nível “E” para os maiores ângulos. A menor influência do AHS é observada pela
ocorrência de casos no nível “A” e “E” para todos os ângulos. Vale aqui salientar que a variável azimute não
é considerada pelo método prescritivo do RTQ-C.
Os resultados da análise paramétrica consideraram amplos intervalos de valores para cada parâmetro.
Portanto, estes resultados permitem avaliar o comportamento da escala de níveis de eficiência energética da
envoltória que classifica os casos entre “A” e “E”. Sendo que a definição deste tipo de escala de desempenho
é mais uma questão política do que técnica (PÉREZLOMBARD et al., 2009). A distribuição de ocorrências
dos níveis na escala de eficiência energética de todos os casos é apresentada na Figura 11.

D
14%
C
18%

E
9%

A
39%

B
20%

Figura 11 - Distribuição dos níveis de eficiência energética dos casos.
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Nesta distribuição, os casos de nível “A” são os mais frequentes, com 39% de ocorrência. Isto indica
que a escala do RTQ-C é bastante generosa, apresentando grande probabilidade de se alcançar o nível “A” de
eficiência energética. A facilidade de alcançar o maior nível de eficiência energética é uma política de incentivo
para emissão de etiquetas, principalmente durante a implantação de um programa de etiquetagem voluntário.
Entretanto, com a obrigatoriedade das edificações públicas federais obterem nível “A” de eficiência energética
e considerando sua responsabilidade no uso racional de recursos, a distribuição dos níveis na escala de
eficiência energética está inadequada.
Portanto, a partir dos resultados da análise paramétrica foi possível identificar os pontos de alteração da
escala dos níveis de eficiência energética do RTQ-C. Mesmo não sendo objetivo deste trabalho, indica a
possibilidade da melhor adequação da avaliação de edificações públicas federais à política de eficiência
energética. A Tabela 6 apresenta uma adaptação da escala do RTQ-C para obtenção de uma distribuição normal
das ocorrências dos níveis para os casos simulados.
Eficiência
Limite
mínimo
Limite
máximo

A

Tabela 6. Escala de eficiência energética da envoltória.
B
C

D

E

-

ICmáxD – 4.5i + 0,01

ICmáxD – 3,5i +0,01

ICmáxD – 1,5i +0,01

ICmáxD – 0,5i +0,01

ICmáxD – 4,5i

ICmáxD – 3,5i

ICmáxD – 1,5i

ICmáxD – 0,5i

-

A adaptação está no fator de multiplicação do intervalo que define a escala, não sendo alterado nada da
equação de regressão nem dos modelos de referência para cálculo do ICmáxD e ICmín. A Figura 12 apresenta
a nova distribuição de ocorrências dos níveis de eficiência energética considerando a adaptação da escala do
RTQ-C.

A
E
14%
16%
D
16%

B
15%

C
39%
Figura 12 - Distribuição dos níveis de eficiência energética para a escala adaptada.

A distribuição dos casos com maior ocorrência dos níveis em “C” apresenta uma distribuição mais
próxima da Normal, onde “C” representaria a maioria das edificações construídas. Com esta proposta de escala
para edificações públicas, o projeto original do edifício-sede da Reitoria do IFSC seria classificado como “B”.

5. CONCLUSÕES
Este trabalho se utilizou do método prescritivo de avaliação da envoltória variando parâmetros geométricos e
de abertura para estabelecer uma análise paramétrica com e doze mil casos e obter resultados de níveis de
eficiência energética de uma edificação pública com 2389,57 m2 de área total.
Entre parâmetros geométricos os resultados indicaram que a verticalização da edificação de maneira a
obter uma área de projeção da edificação menor apresenta uma probabilidade maior da mesma ser classificada
com o nível “A”. Isso devido a diferença entre as duas equações utilizadas pelo RTQ-C para calcular o
indicador de consumo da envoltória de edificações com área de projeção da edificação menor e maiores que
500m². Já a variação da proporção da edificação, relação entre seu comprimento e largura, não alterou a
ocorrência de casos em cada nível de eficiência energética.
Dentre as variáveis relacionadas com a área envidraçada da edificação, o percentual de abertura na
fachada é o parâmetro que apresentou maior influência no nível de eficiência energética da envoltória. De
maneira que quanto menor a área de abertura, maior a ocorrência de casos de nível “A”. Todos os casos com
20% de abertura na fachada foram avaliados em A ou B. Já os casos de nível “E” são predominantemente os
com 80% de área de abertura na fachada. Outra variável relacionada a área envidraçada é o fator solar que
9
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apresentou pouca influência nos níveis de eficiência energética independentemente da área envidraçada. Onde
mesmo para os casos com abertura na fachada em 80% a influência do fator solar não foi significativa.
Quanto aos os ângulos verticais e horizontais de sombreamento. A análise dos resultados mostrou que
quanto maior o ângulo vertical de sombreamento, maior será a ocorrência de casos de nível “A”. Os ângulos
de 35º e 45º não obtiveram nenhum caso de nível “E”. Isto evidencia o efeito positivo do ângulo vertical de
sombreamento para melhor classificação do nível de eficiência energética da envoltória. Já para os ângulos
horizontais de sombreamento observou-se que somente há influência significativa na redução dos casos de
nível “E” para ângulos maiores que 25º.
Ao final, a distribuição de ocorrências dos níveis na escala de eficiência energética de todos os casos
mostrou um predomínio de casos de nível “A” (39%). Entende-se que a facilidade de alcançar o maior nível
de eficiência energética é uma política de incentivo para emissão de etiquetas, principalmente durante a
implantação de um programa de etiquetagem voluntário. Sugere-se uma adaptação da escala do RTQ-C de
maneira a proporcionar uma distribuição mais próxima da distribuição normal onde “C” representaria a maioria
das edificações construídas.
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RESUMO

Este artigo faz uma análise energética do Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da
Universidade Federal de Santa Catarina (Lab. Fotovoltaica-UFSC), no Sapiens Parque, em Florianópolis-SC,
levando em consideração as recargas de um ônibus 100% elétrico (e-Bus) utilizado para transporte de
usuários dos prédios entre o campus central da UFSC e o Sapiens Parque. Nesse estudo foi analisada a fatura
de energia das edificações (Bloco A e Bloco B) e a geração dos sistemas fotovoltaicos conectados a rede –
SFVCR existentes no Centro de pesquisa, também foi calculado o consumo energético do e-Bus, o qual está
conectado às edificações, considerado cinco viagens por dia entre o campus central da UFSC (Trindade) até
o Sapiens Parque. Com os dados de consumo e geração, foi possível avaliar os SFVCR – integrados às
coberturas dessas edificações e em solo –, o consumo próprio dessas edificações e de seus usuários, e o
consumo do e-Bus em suas cinco recargas diárias.
Palavras-chave: ônibus elétrico, fotovoltaica, BIPV, BAPV, SFVCR, geração distribuída.

ABSTRACT
This article makes an energy analysis of the Solar Energy Research and Training Center of the Federal
University of Santa Catarina (Lab. Fotovoltaica-UFSC), at Sapiens Parque, Florianópolis-SC, taking into
account the recharges of a full electric bus (e-Bus) used to transport users of the buildings between the
central campus of UFSC and Sapiens Parque. In this study the energy bill of the buildings (Block A and
Block B) and the generation of grid-connected photovoltaic systems (SFVCR) in the Research Center were
also analyzed, the energy consumption of the e-Bus was also calculated, which is connected to the buildings,
considered five trips per day between the central campus of UFSC (Trindade) and Sapiens Parque. With the
data of consumption and generation, it was possible to evaluate the SFVCR - integrated to the coverings of
these buildings and in soil -, the own consumption of these buildings and of their users, and the consumption
of the e-Bus in its five daily refills.
Keywords: electric bus, photovoltaic, BIPV, BAPV, distributed generation.
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1. INTRODUÇÃO
Dentro da área da construção civil, as edificações consomem energia elétrica desde a etapa de execução da
obra. Em 2015, segundo EPE (2016), as edificações comerciais, residenciais e públicas foram responsáveis
por 43% (265,4 TWh) do consumo total de energia elétrica do país (615,9 TWh), sendo que o setor
residencial consumiu 21,3% (131,31 TWh) e o comercial 14,8% (91,4 TWh) deste total. Vale ressaltar que
15,1% são referentes a perdas do sistema (EPE, 2016).
Toda edificação tem seus usuários, seja para moradia, trabalho, lazer, entre outros usos. Diariamente
surge a necessidade de mobilidade urbana dentro das pequenas ou grandes cidades, sendo que a maior parte
dos fluxos se refere a deslocamentos de pessoas entre sua moradia e o trabalho. Por esse motivo, faz muito
sentido pensar em veículos elétricos que possam usar como postos de recarga edifícios residenciais,
comerciais ou públicos. Além disso, a preocupação com emissão de gases de efeito estufa (GEE) vem
aumentando, e o uso de fontes renováveis de energia torna-se cada vez mais necessária. Uma das alternativas
seria o uso da energia solar através da integração de módulos fotovoltaicos ao envelope construtivo de
edificações, nas quais tais áreas de outra forma não seriam utilizadas para gerar energia elétrica, mas somente
para proteção de agentes externos.
No Brasil, a geração solar fotovoltaica integrada a edificações possui um alto potencial devido aos
elevados índices de irradiação solar ao longo de todo o território nacional (4,25 kWh/m² a 6,30 kWh/m²)
(PEREIRA, 2006). Somado a isso, é uma geração distribuída consumida diretamente pela edificação de uma
forma inteligente e sem a necessidade de uma linha de transmissão ou conexão em subestação (RUTHER, R;
ZILLES, R, 2011; ANEEL, 2016; ANEEL, 2017).
Quando a integração fotovoltaica é possível e a potência instalada gerar anualmente a mesma
quantidade de energia que o edifício consumir, pode-se entender que a edificação é um ZEB (Zero Energy
Building) ou edificação de energia zero. Caso o balanço anual entre o consumo de energia elétrica e a
geração fotovoltaica do sistema integrado estiver negativa, ou seja, gerando mais do que o consumo, a
edificação passa a ser um Energy Plus Building (edificação de energia positiva). As edificações do Centro de
Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina (Lab. FotovoltaicaUFSC) caracterizam-se como Energy Plus Building (DÁVI et al. 2016).
Este artigo apresenta a análise energética do Lab. Fotovoltaica-UFSC, considerando (i) a geração dos
sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFVCR) – integrados às coberturas dessas edificações e em solo –,
(ii) o consumo próprio dessas edificações e de seus usuários, e (iii) o consumo de um ônibus 100% elétrico
(e-Bus) em suas cinco recargas diárias.
A seguir estão apresentadas as características das edificações do Lab. Fotovoltaica-UFSC (com seus
SFVCR) e do e-Bus.

1.1. Edificações do Lab. Fotovoltaica-UFSC e seus SFVCR
O Lab. Fotovoltaica-UFSC é constituído por dois blocos: A e B, com 450,57 m² e 174,84 m²
respectivamente. O Bloco A é uma edificação com: anfiteatro, salas de aula, sala de professores, sala de
alunos e sala de reuniões. O Bloco B é uma edificação com: oficina, laboratório de ensino, laboratório de
prototipagem, terraço para testes de módulos fotovoltaicos, e mezanino com sala para alunos de iniciação
científica e pós-graduação.
As coberturas de ambos os blocos possuem integração de módulos fotovoltaicos (sistemas BAPV1),
sendo 66,15 kWp no bloco A e 13,50 kWp no bloco B (mas, desses 13,50 kWp, somente 12,35 kWp estão
conectados à rede, devido ao uso de 1,15 kWp da integração fotovoltaica para fins de bombeamento de
água).
Além da integração nas edificações, o terreno possui um estacionamento solar do tipo BIPV2 com
13,44 kWp, um conjunto de estruturas de solo com 10 kWp e um eletroposto de recarga para o ônibus
elétrico, na cobertura do qual foi instalado um BAPV de 2,44 kWp.
O eletroposto de recarga do e-Bus foi desenhado pensando numa proposta de parada de ônibus, que
ao mesmo tempo atendesse à necessidade de abrigar um trafo de 100 kVA e um carregador com 75 kW de
1

BAPV - Building Applied Fotovoltaic: SFVCR integrado a uma edificação já existente. Os módulos fotovoltaicos
podem ter orientação e inclinação diferentes da edificação, não substitui o material de vedação e normalmente são
utilizados em retrofit e coberturas.
2
BIPV – Building Integrated Fotovoltaic: SFVCR já previsto desde a fase de projetos da edificação. Os módulos
fotovoltaicos são usados como elemento construtivo e podem substituir o material de vedação. São inseridos em
coberturas, fachadas, brises e pérgolas.
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potência (Takaoka/Mitsubyshi) do tipo “carga lenta” (1h30 para fazer cada recarga). Os passageiros não têm
acesso aos equipamentos elétricos e apenas usam o espaço de espera do ônibus (banco). Somente o motorista
tem acesso ao carregador do e-Bus. O trafo de média tensão tem acesso restrito a integrantes autorizados da
equipe do Lab. Fotovoltaica-UFSC. A técnica construtiva adotada foi um sistema autoportante e 100%
reciclável, composto por painéis de microconcreto armado com preenchimento em EPS, formando uma
espécie de sanduíche (concreto armado + EPS + concreto armado). Na cobertura foi previsto já na fase de
projeto a integração de 25 módulos fotovoltaicos de telureto de cádmio (CdTe), orientados a 36,24° leste e
com inclinação de 3°.
Na Figura 1estão apresentados, através de uma maquete eletrônica, os SFVCR’s do Lab. FotovoltaicaUFSC, o posicionamento do eletroposto de recarga e do e-Bus.

Figura 1- SFVCR's do Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC e o ônibus 100% elétrico.

1.2. Ônibus elétrico (e-Bus)
O e-Bus da UFSC traz um conceito de deslocamento produtivo, ou seja, o tempo de deslocamento (30 min)
entre o campus central (Trindade) até o Lab. Fotovoltaica-UFSC (Sapiens Parque) – 26 km – pode ser usado
como tempo de trabalho, pois os passageiros podem utilizar uma rede Wi-fi móvel, ar-condicionado,
tomadas USB para cada assento e duas mesas de reunião com tomadas 220 V para notebooks.
O veículo tem um modelo de carroceria já conhecido no mercado (Torino Low Entry, da Marcopolo)
com capacidade para 37 passageiros sentados e rampa de acesso para portadores de necessidades especiais.
O chassi é o 0500U elétrico da Mercedes-Benz e o motor elétrico é um WEG Trifásico 250L com 200/400
kW de potência. O projeto de integração elétrica foi desenvolvido pela Eletra e possui um conjunto de
baterias de íons lítio (8 packs), totalizando 128 kWh de capacidade.

2. OBJETIVOS
O objetivo deste artigo é apresentar uma estimativa de geração dos SFVCR do Lab. Fotovoltaica-UFSC e
comparar com o consumo dessas edificações somado ao consumo referente a cinco viagens diárias de um
ônibus 100% elétrico (e-Bus), que utiliza as instalações como ponto de recarga.

3. MÉTODO
Para o atendimento do objetivo geral, foram seguidos os seguintes passos:
1. Estimativa da geração média mensal dos SFVCR do Lab. Fotovoltaica-UFSC;
2. Levantamento do consumo mensal de energia elétrica das edificações do Lab. Fotovoltaica-UFSC;
3. Levantamento do consumo mensal do e-Bus em suas recargas;
4. Comparação mensal e anual entre a geração fotovoltaica e o consumo do Lab. Fotovoltaica-UFSC;

3.1. Estimativa da geração mensal dos SFVCR do Lab. Fotovoltaica-UFSC
Não estão ainda disponíveis dados de geração fotovoltaica de um ano completo pelos SFVCR do Lab.
Fotovoltaica-UFSC, pois ocorreu bastante demora para que a concessionária local (CELESC)
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disponibilizasse a rede em média tensão ao Sapiens Parque. Além disso, para análise de balanço energético
de edificações com SFVCR, é recomendável a utilização de valores médios mensais de geração fotovoltaica
de sistemas que operam há mais de dez anos (para incorporar a variabilidade de irradiação mensal ao longo
dos anos).
A geração mensal dos SFVCR do Lab. Fotovoltaica-UFSC foi então estimada e seguiu três etapas:
1. Levantamento da potência dos SFVCR do Lab. Fotovoltaica-UFSC;
2. Estimativa da produtividade média mensal dos SFVCR do Lab. Fotovoltaica-UFSC com base em
dados de SFVCR efetivamente em operação em Florianópolis-SC há mais de dez anos, e
3. Estimativa da geração mensal dos SFVCR do Lab. Fotovoltaica-UFSC.
A geração estimada dos SFVCR instalados no Lab. Fotovoltaica-UFSC foi calculada pela Equação 1.
Ger_SFVCRFV-UFSC = P_SFVCRFV-UFSC × Prod_SFVCRFpolis

Equação 1

Onde:
Ger_SFVCRFV-UFSC [kWh/mês] é a geração mensal estimada dos SFVCR instalados no Lab. FotovoltaicaUFSC;
P_SFVCRFV-UFSC [kWp] é a potência dos SFVCR do Lab. Fotovoltaica-UFSC;
Prod_SFVCRFpolis [kWh/kWp/mês] é produtividade média mensal de SFVCR efetivamente em operação em
Florianópolis-SC há mais de dez anos.

3.2. Levantamento do consumo mensal de energia elétrica das edificações do Lab.
Fotovoltaica-UFSC
Para o consumo mensal e anual de energia elétrica das edificações do Lab. Fotovoltaica-UFSC, foram
considerados os totais de consumo para o período de março de 2016 a fevereiro 2017.
Para edificações com SFVCR, dependendo da forma de conexão à rede, parte do consumo pode estar
sendo atendido simultaneamente à geração fotovoltaica, sem que essa parte do consumo seja contabilizada.
Caso isso ocorra, a parcela de consumo atendida simultaneamente deve ser considerada no levantamento do
consumo total da edificação.
No caso do Lab. Fotovoltaica-UFSC, toda a geração fotovoltaica dos SFVCR é injetada em média
tensão na rede antes dessa energia ser consumida pelas edificações. Ou seja, o total de kWh indicado no
“consumo total faturado”, nas faturas mensais da CELESC (concessionária de energia local) corresponde
efetivamente ao consumo total das edificações, e assim foi considerado.
No período considerado, o e-Bus fez somente poucas recargas, pois estava em fase de testes.

3.3. Levantamento do consumo mensal do e-Bus em suas recargas
Em 06/03/2017, o e-Bus começou a operar com cinco viagens diárias de 52 km (Sapiens>UFSC>Sapiens).
Foram monitorados os valores de consumo de energia a cada recarga, e foi calculado o valor médio de
consumo por recarga.
Foi então verificado quantos dias úteis havia em cada mês, ao longo do ano de 2016, e calculado o
consumo mensal do e-Bus através da Equação 2.
Consumo_mêse-Bus = Consumo_recargae-Bus × Viagens_dia × Dias_úteis_mês

Equação 2

Onde:
Consumo_mêse-Bus é o consumo mensal do e-Bus;
Consumo_recargae-Bus é o consumo médio por recarga, a cada retorno de viagem Sapiens>UFSC>Sapiens (52
km);
Viagens_dia é o total de viagens a cada dia útil (valor fixo: 5), e
Dias_úteis_mês é o total de dias úteis a cada mês, conforme o calendário de 2016 para Florianópolis-SC.

3.4. Comparação mensal e anual entre a geração FV e o consumo do Lab. Fotovoltaica-UFSC
Com os dados obtidos nos três subitens anteriores, foram então feitas as comparações, para verificar quanto
da geração dos SFVCR do Lab. Fotovoltaica-UFSC é utilizada pelo consumo das edificações e pelo
consumo da recarga do ônibus elétrico.
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4. RESULTADOS
Seguindo o método proposto, foram realizados os cálculos e os resultados estão apresentados em forma de
tabelas. Na Tabela 1 são indicadas as potências dos SFVCR do Lab. Fotovoltaica-UFSC, que foram
utilizados como base para os estudos. Na Tabela 2 estão apresentados os valores de geração fotovoltaica, o
consumo do Lab. Fotovoltaica-UFSC e o consumo do e-Bus.
Tabela 1 - Potência dos SFVCR do Lab. Fotovoltaica-UFSC.
Potência
Localização dos módulos FV do SFVCR
(kWp)
Cobertura Bloco A

66,15

Cobertura Bloco B

12,35

Cobertura estacionamento

13,44

Cobertura eletroposto

2,44

Sistemas de solo

10,00

Total

104,38

Tabela 2 - Geração fotovoltaica e o consumo do Lab. Fotovoltaica-UFSC + consumo e-Bus.
Consumo
Produtividade
Consumo
Geração FV
Consumo e-Bus
e-Bus +
Mês
mensal
edificações
(kWh/mês)
(kWh/mês)
edificações
(kWh/kWp/mês)
(kWh/mês)
(kWh/mês)
Jan

103

10.722

5.835

1.380

7.215

Fev

93

9.682

6.127

1.260

7.387

Mar

104

10.882

6.419

2.083

8.502

Abr

91

9.521

5.835

1.712

7.547

Mai

88

9.201

6.419

2.381

8.800

Jun

80

8.321

6.419

1.385

7.804

Jul

74

7.761

6.127

1.200

7.327

Ago

90

9.361

6.710

1.870

8.580

Set

85

8.881

6.127

1.533

7.660

Out

93

9.682

5.835

904

6.739

Nov

100

10.402

5.835

909

6.744

Dez

100

10.402

6.419

1.299

7.718

TOTAL ANUAL

1.100

114.818

74.105

17.916

92.021

MÉDIA

92

9.568

6.175

1.493

7.668

Observando a Tabela 2 é possível verificar que o consumo do Lab. Fotovoltaica-UFSC registrado nas
faturas do período analisado, somado ao consumo estimado das recargas do e-Bus (caso estivesse operando
no mesmo período), resulta num consumo de energia elétrica anual de 92.021 kWh, sendo que, nessa
simulação, o consumo das edificações representaria 19,5% (17.916 kWh/ano) desse consumo total e as
recargas do ônibus representariam 80,5% (74.105 kWh/ano) desse consumo total.
A Tabela 3 apresenta a relação entre o consumo das edificações do Lab. Fotovoltaica - UFSC e do eBus e geração dos SFVCR mencionados neste estudo. Nessa simulação, o consumo total correspondeu a
80% da energia gerada; ou seja, os SFVCR do laboratório geram anualmente 25% de energia a mais do que a
consumida pela soma das edificações e o e-Bus.
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Tabela 3 - Relação entre consumo e geração das edificações do Lab. Fotovoltaica - UFSC e do e-Bus.
Mês

[Consumo e-Bus] /
[Geração SFVCR]
(%)

[Consumo edificações] /
[Geração SFVCR]
(%)

[Consumo (e-Bus + edificações)] /
[Geração SFVCR]
(%)

Jan

54%

13%

67%

Fev

63%

13%

76%

Mar

59%

19%

78%

Abr

61%

18%

79%

Mai

70%

26%

96%

Jun

77%

17%

94%

Jul

79%

15%

94%

Ago

72%

20%

92%

Set

69%

17%

86%

Out

60%

9%

70%

Nov

56%

9%

65%

Dez

62%

12%

74%

TOTAL ANUAL

65%

16%

80%

5. CONCLUSÕES
Através das análises desse artigo, foi possível validar os dados de consumo das edificações do Lab.
Fotovoltaica-UFSC, através do histórico do primeiro ano de operação do centro de pesquisa. Com o
acréscimo do consumo diário de quatro viagens do e-Bus, a relação entre consumo e geração ficou em 80%,
ou seja, os SFVCR do laboratório geram anualmente 25% de energia a mais do que a consumida pela soma
das edificações e o e-Bus.
Na análise de consumo de todas as instalações do Lab. Fotovoltaica-UFSC, incluindo o e-Bus, a
demanda de energia elétrica é de 92.021 kWh/ano, sendo que as edificações representam 19,5% (17.916
kWh/ano) e o ônibus 80,5% (74.105 kWh/ano) desse total. Portanto, com esse resultado, pode-se concluir
que com a evolução da tecnologia e a chegada de veículos elétricos no Brasil, a demanda por energia elétrica
irá aumentar significativamente em centros urbanos.
Conforme os resultados da, o carro elétrico estudado apresenta um consumo superior de 24,2% em relação
ao consumido pelas edificações que o abastecem. Esse exemplo serve de alerta e mostra claramente que em
breve o país terá uma nova demanda energética dentro das cidades, as quais são formadas por inúmeras
edificações que evidentemente poderiam ser usadas para integração de SFVCR.
O artigo mostra o começo da integração entre veículos elétricos e edificações dentro de centros
urbanos no Brasil. Edifícios e redes inteligentes já são uma realidade existente em outros países e possuem
um grande potencial a ser explorado. A disponibilidade do recurso solar brasileiro permite um bom
desempenho de sistemas fotovoltaicos e a integração dessa tecnologia a edificações pode ser pensada desde a
etapa de projetos, podendo realizar análises como a desse artigo para prever a conexão de veículos elétricos
nas construções ou planejamento de centros urbanos.
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RESUMO

As edificações têm um significante papel na representação do consumo de energia de um país.
Especificamente, os edifícios públicos são responsáveis por 8% desse consumo total. Segundo a Agência
Nacional de Energia Elétrica, em 2016, foi registrado um gasto de aproximadamente 14.099,30 GWh/ano
neste setor, o que justifica a importância do estudo dos edifícios públicos assim como a proposição de
medidas preventivas na redução dessa despesa. Os Programas de etiquetagem do Selo Procel Edifica e a
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE são exemplos de certificações nacionais criadas para
classificar de forma ágil e simplificada a eficiência energética das edificações. Essa pesquisa objetivou
avaliar o nível de eficiência energética da sede do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito
Santo – DETRAN, considerando as condições atuais e sob propostas de intervenções na edificação. Foi
utilizada a ferramenta Web Prescritivo e a classificação da ENCE, considerando a envoltória, sistemas de ar
condicionado e iluminação para as condições atuais. Os resultados mostram que o referido edifício público
construído em 1973 e representativo de muitos modelos construtivos datados no mesmo período, obteve uma
avaliação de eficiência energética nível E no sistema da envoltória, principalmente devido ao ganho de calor
pelo material utilizado na cobertura. A proposta de manta de lã de vidro entre as telhas existentes e o uso de
forro já eleva a classificação desse sistema para o nível mais alto de desempenho energético, o que mostra a
viabilidade de ações de retrofit em estruturas existentes ao contrário da tendência de descarte de vários
edifícios, principalmente de uso público, recorrente nas cidades brasileiras.
Palavras-chave: Eficiência Energética, Edificações Públicas, Procel Edifica.

ABSTRACT

Buildings play a significant role in representing a country's energy consumption. Specifically, public
buildings account for 8% of total consumption. According to the National Electric Power Agency, in 2016
the recorded expense was approximately 14.099,30 GWh / year in this sector, which explains the importance
of studying public buildings as well as propositions of preventive measures to reduce this expense. The
stamp labeling programs Procel Build and National Energy Conservation Label - ENCE are examples of
national certifications designed to classify in a quick and simple fashion the energy efficiency of buildings.
This research aimed to assess the energy efficiency level of the headquarters of the State Traffic Department
of the state of Espírito Santo - DETRAN considering current and proposed interventions under the building
conditions. The Web Prescriptive tool was used, as well as the classification of ENCE, considering the
surroundings, air conditioning systems and lighting for the current conditions. The results show that said
public building, built in 1973 and representative of many constructive models dated the same period,
obtained a level "E" energy efficiency assessment on the envelope system, mainly due to the gain of heat due
to the material used on the roof. The proposed glass wool blanket between existing tiles and the use of lining
already raises the rating of this system to the highest level of energy performance, which shows the
feasibility of retrofit actions on existing structures as opposed to the trend of disposing of several buildings,
especially public ones, recurrent in Brazilian cities.
Keywords: Energy Efficiency, Public Buildings, Procel Build.
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1. INTRODUÇÃO
O crescente aumento do consumo de energia elétrica no mundo como consequência do acelerado
desenvolvimento econômico dos países e os conhecidos impactos ambientais causados pela geração de
energia, impulsionaram ações globais visando novas formas de geração e, principalmente, medidas para a
redução do consumo. No Brasil, um dos últimos episódios de preocupação com a racionalização da energia
elétrica surgiu depois da grave crise energética ocorrida em 2001, ocasionada pela falta de planejamento no
setor elétrico aliado a questões ambientais. Dessa forma, o governo precisou traçar novos planos para
geração e uso da energia (MENKS, 2004). Diante desse cenário, foi promulgada a Lei da Eficiência
Energética n° 10.295 em 17 de outubro de 2001 que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação de
Energia (BRASIL, 2001).
Nesse contexto, as edificações têm significante representação no consumo de energia do país. Segundo
Procel Info (2006a), as edificações comerciais, residenciais, de serviços e públicas correspondem a 50% da
demanda energética nacional. Dentro desse percentual, as edificações públicas são responsáveis por 8% do
consumo total (PROCEL INFO, 2006c). Cabe destacar que, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica
(2016), o poder público consumiu aproximadamente 14.099,30 GWh/ano em 2016.
A busca pela eficiência energética em prédios públicos evidencia-se, pois, além da sua relevante
contribuição para os gastos com energia elétrica no Brasil, o governo desempenha um papel importante na
implantação de políticas públicas e na indução de mercado (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011).
De acordo com Lamberts, Dutra e Pereira (2014, p.5), o conceito de eficiência energética na arquitetura pode
ser definir “[...] como um atributo inerente a edificação representante de seu potencial em possibilitar
conforto térmico, visual e acústico aos usuários com baixo consumo energético”. Esses autores ainda
explicam que a principal causa da demanda energética em edificações públicas é em decorrência do uso de
aparelhos de condicionamento de ar, o qual representa 48% do total do consumo de energia elétrica da
edificação. Em segundo lugar está o sistema de iluminação, responsável por 23%. Portanto, o setor público
mostra-se com um grande potencial para economia de energia.
Em 1994, o governo brasileiro já havia lançado através do Programa Nacional de Conservação de
Energia (PROCEL), o programa de Eficientização de Prédios Públicos (EPP) com o objetivo de promover
iniciativas a fim de conscientizar e estimular a participação de servidores e gestores públicos na adoção de
medidas de racionalização da energia em seus locais de trabalho (ROCHA, 2012). Ainda de acordo com esse
autor o elevado consumo de energia elétrica em prédios públicos está atrelado às questões construtivas e
tecnológicas dos sistemas prediais desses edifícios. Isso porque, a grande maioria deles é projetada
considerando a padronização e a facilidade na manutenção. Silva Júnior et al. (2012), afirmam que a
construção de “modelos padrões” de edificações está associada principalmente à desconsideração do projeto
em relação a adaptação ao clima local. O resultado é a concepção de uma arquitetura que não aproveita os
recursos naturais para proporcionar conforto, ocasionando em uma maior dependência dos condicionantes
artificiais e consequentemente um maior gasto energético.
A aplicação dos conceitos de arquitetura bioclimática é fundamental para promover a eficiência
energética nas edificações (SILVA JUNIOR, et al. 2012), assim como, a mobilização de ações voltadas à
redução do consumo de energia no setor da construção civil pode contribuir significativamente na redução na
demanda energética total do Brasil, proporcionando benefícios para o meio ambiente e para a economia.
Diante desse cenário, programas de etiquetagem de edifícios surgem como uma ferramenta capaz de
promover a eficiência energética através de suas diretrizes (ABREU, 2015).
Em 2009, o PROCEL EDIFICA e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO), uniram-se para dar início ao processo de etiquetagem de edificações no Brasil. Juntos formam
o Programa Nacional de Etiquetagem de Edificações, o PBE Edifica, o qual é responsável por avaliar e
certificar as edificações eficientes energeticamente do país. A parceria resultou no lançamento do
Regulamento técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e
Públicos (RTQ-C) (PROCEL INFO, 2006a), que segundo Carlo e Lamberts (2010, p.8), estabelecem “[...]
parâmetros para definição do nível de eficiência de um edifício e posterior fornecimento da Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia”.
Para obtenção da etiqueta são avaliados três sistemas: envoltória, iluminação e condicionamento de ar,
através dos parâmetros estabelecidos pelo Regulamento Técnico de Qualidade do Nível de Eficiência
Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), usando o método prescritivo ou de
simulação. Para todos esses sistemas a classificação do nível de eficiência vai do A, mais eficiente, ao E,
menos eficiente (PROCEL EDIFICA, 2003).
Carlo e Lamberts (2010) explicam que o método prescritivo “consiste em uma série de parâmetros
predefinidos ou a calcular que indicam a eficiência do sistema”. Para cada sistema avaliado é atribuído um
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peso: 30% para envoltória e iluminação e 40% para condicionamento de ar. É importante ressaltar que o
RTQ-C estabelece pré-requisitos gerais para obtenção da classificação geral da edificação, além dos exigidos
para cada sistema individualmente. Se algum desses pré-requisitos não for atendido, a classificação geral
poderá ser alterada, mesmo que as classificações parciais indiquem nível A de eficiência (PROCEL
EDIFICA, 2016).
É possível obter a classificação completa ou parcial da edificação. Para a classificação completa,
obrigatoriamente, os três sistemas mencionados devem ser avaliados, o que resultará na classificação geral.
A etiqueta parcial pode ser concedida para envoltória ou a envoltória combinada com os sistemas de
iluminação ou condicionamento de ar. A ENCE é concedida na fase de projeto e após a construção da
edificação (PROCEL EDIFICA, 2003).
Conforme Procel Edifica (2003), a avaliação do edifício é feita através dos requisitos constantes no
Regulamento Técnico da Qualidade de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos
(RTQ-C), juntamente com os documentos que o complementam como o Regulamento de Avaliação da
Conformidade do Nível de Eficiência em Edifícios Comerciais, de Serviços e Público (RAC-C) e o Manual
de aplicação do RTQ-C.
Segundo informações Procel Info (2006b), desde o ano de 2014 a Etiquetagem de Edificações em
edifícios da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, tornou-se obrigatória por meio
da Instrução Normativa SLTI nº2/2014, do Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG). Os
projetos contratados para novas construções ou para retrofit das edificações devem visar à obtenção da
ENCE nível A (PROCEL INFO, 2006b).
Moraes e Quelhas (2012) explicam que “retrofit é a intervenção realizada em um edifício com o
objetivo de incorporar melhorias e alterar seu estado de utilidade”, e segundo o Conselho Brasileiro de
Construção Sustentável (2013, p. 1), a palavra retrofit é a junção de dois termos. Retro, do latim “[...] que
significa movimentar-se para trás”, e fit, do inglês, “[...] que significa ajustar-se [...]”. Portanto, retrofit em
português significa “conversão”.
No Brasil, o edifício da sede do Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Cultura, bloco B da
Esplanada dos Ministérios passou por um processo de retrofit e certificação energética, obtendo a ENCE
nível A. Tornou-se o primeiro edifício do poder executivo federal a obter o Selo Procel Edificações
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015).
Diante do panorama nacional de edificações públicas, investir em projetos de reforma e readequação
que visem à obtenção da ENCE pode trazer excelentes ganhos para administração pública e para o meio
ambiente. Isto porque, de acordo com dados do próprio Procel Info (2006a), edificações existentes que
passarem por retrofit podem ter uma redução de até 30% no consumo de energia elétrica.
Atualmente se vê uma tendência em todo o Brasil de abandono de antigos prédios públicos e
construção de novas sedes, atitude esta que vai contra os conceitos de sustentabilidade. Sendo assim, esse
trabalho vem reforçar a importância da eficiência energética no setor público e mostrar que pequenas ações
construtivas já melhoram o desempenho energético da edificação, contribuindo para redução de gastos,
adaptação da arquitetura às condições climáticas locais e revitalização dos espaços edificados existentes.
A escolha do edifício sede do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) se
justifica por tratar-se de um órgão público de importante representação para sociedade capixaba, cuja
mudança para um novo prédio está prevista devido à falta de infraestrutura. O prédio possuiu arquitetura
semelhante às demais construções da década de 70 na região, e as instalações sugerem condições que
contribuem com o desperdício de energia.
Diante do fato tem-se a hipótese que um projeto de retrofit nos sistemas de iluminação,
condicionamento de ar e na envoltória, de acordo com os parâmetros do Procel Edifica possa reduzir os
gastos com o consumo de energia elétrica, contribuindo para a redução dos gastos energéticos no setor
público.

2. OBJETIVO
O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência energética do edifício sede do DETRAN/ES de acordo com
o selo Procel Edifica, nas condições atuais edificadas de envoltória, sistemas de iluminação e
condicionamento de ar, e após pequenas propostas de readequações projetuais.

3. MÉTODO
O trabalho foi dividido nas seguintes etapas:
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1. Levantamento atualizado in loco das áreas físicas, atividades, materiais constituintes, tipos e
quantidade de lâmpadas, e aparelhos de condicionamento de ar na sede do DETRAN/ES;
2. Classificação atual do edifício considerando os três sistemas da ENCE: envoltória, iluminação e
condicionamento de ar;
3. Análise dos resultados e proposta de intervenção projetual objetivando alcançar o nível mais alto de
classificação da ENCE no sistema atual com o pior desempenho energético.

3.1. Classificação atual do edifício considerando os três sistemas da ENCE
Para a classificação dos sistemas de iluminação, envoltória e condicionamento é necessário verificar
os pré-requisitos gerais e os específicos de cada sistema, e aplicar as equações analíticas e ponderações
correspondentes. A Figura 1 apresenta o resumo do processo de certificação Procel e as principais equações e
ponderações referente a cada sistema. Para automatizar e agilizar os procedimentos de avaliação do método
prescritivo se tem a utilização do software Webprescritivo disponível gratuitamente através da página da web
(LABEEE, 2016).

Figura 1 – Resumo dos procedimentos para classificação geral da edificação.

3.1.1 Classificação da envoltória

O procedimento para a determinação da classificação da envoltória deve atender a pré-requisitos específicos
para cada nível de eficiência fixado pelo RTQ-C. Segundo Procel Edifica (2016, p. 83) “[...] quanto mais
elevado o nível pretendido, mais restritivos são os requisitos a serem atendidos”. Através de equações préestabelecidas pelo método é determinado o Índice de Consumo (IC) da envoltória, e por meio deste, é
verificado o nível de eficiência energética da edificação, levando em conta os valores estabelecidos para os
pré-requisitos, constantes na Tabela 1, de acordo com a zona bioclimática da edificação (PROCEL
EDIFICA, 2016).
Tabela 1 – Síntese dos pré-requisitos específicos. Fonte: Procel Edifica (2016)
Nível de Transmitância térmica da cobertura e Cores e absortância de
Iluminação
eficiência
paredes exteriores
superfícies
zenital
A
X
X
X
B
X
X
X
CeD
X

Estes pré-requisitos estão relacionados, além da zona bioclimática do edifício, às características físicas

1482

4

da edificação e sua relação com sua localização, tais como componentes opacos, aberturas verticais e
horizontais, etc. (PROCEL EDIFICA, 2016). Na Tabela 2 consta o resumo dos pré-requisitos necessários
para classificação parcial da envoltória.
Tabela 2 – Síntese dos pré-requisitos específicos da envoltória. Fonte: Adaptado de Procel Edifica (2016)
Zona Bioclimática
Transmitância Térmica da Cobertura (UCOB – AC)
Transmitância Térmica da Cobertura (UCOB – ANC)
Transmitância Térmica das Paredes (UPAR)
Absortância Solar da Cobertura (α COB)
Capacidade Térmica da Parede (CTPAR)
Absortância Solar da Parede (α PAR)
Área Total Construída (ATOT)
Área de Projeção da Cobertura (APCOB)
Área de Projeção do Edifício (APE)
Volume Total da Edificação (VTOT)
Área da Envoltória (AENV)
Percentual de Abertura Zenital (PAZ)
Fator Solar (FS)
Percentual de Área de Abertura na Fachada Total (PAFT)
Percentual de Área de Abertura na Fachada Oeste (PAFO)
Ângulo Vertical de Sombreamento (AVS)
Ângulo Horizontal de Sombreamento (AHS)

3.1.2 Classificação do sistema de iluminação

Para se avaliar o sistema de iluminação é necessário escolher entre os dois métodos: método da área do
edifício ou método das atividades do edifício. E a escolha entre um e outro depende das principais atividades
desenvolvidas na edificação. No caso em que a edificação possuir no máximo três atividades principais ou
quando elas ocuparem mais de 30% da área da edificação, deve se optar pelo método da área do edifício.
Através deste método, o edifício é avaliado como um todo, no entanto, para o atendimento dos pré-requisitos
os ambientes são avaliados separadamente (PROCEL EDIFICA, 2016).
A determinação do nível de eficiência do sistema de iluminação pelo método da área é feita
comparando a potência limite do edifício com a potência de iluminação limite para cada atividade e após a
verificação do atendimento dos pré-requisitos, conforme demonstrado na Tabela 3. O método das atividades
do edifício aplica-se quando a edificação possuir mais de três atividades principais e quando ela for avaliada
de forma parcial. Neste caso, o método das atividades avalia cada ambiente separadamente, considerando as
atividades desenvolvidas na edificação (PROCEL EDIFICA, 2016).
Tabela 3 – Pré-requisitos necessários para avaliação do sistema de iluminação através do método da área do edifício. Fonte:
Adaptado de Procel Edifica (2016)
Divisão dos circuitos
Contribuição da iluminação natural
Desligamento automático
Tipo de atividade
Número de unidades
Potência (W)
Área (m²)

3.1.3 Classificação do sistema de condicionamento de ar

A determinação do nível de eficiência do sistema de condicionamento de ar depende do nível de eficiência
do equipamento e do cumprimento dos pré-requisitos. Para classificação em nível A de eficiência energética,
o sistema de condicionamento de ar deve, obrigatoriamente, atender aos pré-requisitos de isolamento térmico
para dutos de ar e condicionamento de ar por aquecimento artificial, quando aplicável. Para os demais níveis
o atendimento a estes pré-requisitos não é obrigatório (PROCEL EDIFICA, 2016).
A determinação da eficiência do sistema de condicionamento de ar ocorre de forma distinta para
aparelhos classificados pelo INMETRO e para aparelhos não classificados. A eficiência em aparelhos de
condicionadores de ar de janela e Split etiquetados é determinada de acordo com nível de eficiência atribuído
pelo INMETRO, já para os que não são classificados, o RTQ-C estabelece níveis específicos. Na verificação
geral do sistema de condicionamento de ar da edificação, é atribuído um equivalente numérico de acordo
com a eficiência de cada aparelho. Dessa forma, é feita a ponderação de cada unidade pela potência, de modo
a calcular a classificação (PROCEL EDIFICA, 2016).
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3.2 O objeto de estudo: a sede do DETRAN/ES
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo é o órgão responsável, principalmente, por
legislar e organizar ações no trânsito do estado. A autarquia foi criada no ano de 1969 através da Lei nº
2482/1969 e a construção do edifício sede fora inaugurada no ano de 1973. Além de abrigar a parte
administrativa do órgão, a sede também presta suporte para as unidades descentralizadas existentes em todos
os municípios do Espírito Santo.
Entretanto, assim como vários prédios públicos brasileiros terá sua sede transferida (FOLHAWEB,
2016). Foi adquirido em 2009 seis andares de um luxuoso centro empresarial e a mudança tem data prevista
o mês de maio de 2017. (G1 ES, 2017).
Localizado na cidade de Vitória, capital do estado, possui 2.743,31 m² de área construída distribuída
por três pavimentos, além de áreas de estacionamento cobertas e descobertas. A maior parte das paredes
internas é de alvenaria, porém foi observado que alguns setores são separados por divisórias, sendo que
algumas têm altura menor que o pé-direito. Essa característica foi essencial para avaliação dos sistemas de
iluminação e condicionamento de ar, pois, de acordo com Procel Edifica (2016), os ambientes separados por
divisórias com altura menor que o pé-direito devem ser considerados como um único espaço.

Figura 2 – Fachada predominantemente norte (à esquerda) e predominantemente sul (à direita) do DETRAN/ES respectivamente.

4. ANÁLISE E RESULTADOS
A primeira etapa dos resultados foi obtida após a classificação parcial dos três sistemas: envoltória,
iluminação e condicionamento de ar através da ferramenta Web prescritivo. Após a obtenção da classificação
final da edificação foi proposto, na segunda etapa, uma intervenção no sistema que apresentou menor nível
de eficiência energética, com o objetivo atingir a classificação máxima da ENCE.

4.1. Análise da envoltória
Para a classificação da envoltória os sistemas foram classificados em três tipos: componentes opacos,
aberturas e coberturas. Os levantamentos físicos realizados através de visitas in loco, dos materiais e
quantitativos correspondentes da sede atual do DETRAN/ES estão sintetizados e demonstrados na Tabela 4.
Tabela 4 – Síntese dos materiais constituintes da envoltória da sede atual do DETRAN/ES
COMPONENTES OPACOS

N

Pavimento Térreo

N

1º Pavimento

N

2º Pavimento

Especificação: bloco cerâmico de 10 furos (12x24x24 cm) - Reboco 1,5 cm; - Pintura com tinta
acrílica cor azul.

N

Pavimento Térreo

N

1º Pavimento

N
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2º Pavimento

N

3º Pavimento

Quantidade (m²): 262,68

N

3º Pavimento

6

Especificação: bloco cerâmico de 10 furos (12x24x24 cm) - Reboco 1,5 cm; - Pintura com tinta
acrílica, cor branco neve.

N

Quantidade (m²): 2.109,77

Pavimento Térreo

Especificação: bloco cerâmico de 10 furos (12x24x24 cm)- Reboco 1,5 cm; - Sem pintura;

Quantidade (m²): 119,91

COBERTURA

N

N
Especificação: cobertura em
telha de fibrocimento 0,6 mm;
- Laje maciça de 10 cm;
Quantidade (m²): 809,55

N

Pavimento Térreo

N

N

Especificação: cobertura em
telha de fibrocimento 0,6 mm;
Quantidade (m²): 48,48

N

Especificação: cobertura em
telha de fibrocimento 0,6 mm;
- Forro de PVC;
Quantidade (m²): 19,50
ABERTURAS

1º Pavimento

N

2º Pavimento

Especificação: vidro comum 4 mm

N

Especificação: cobertura
em telha de fibrocimento
0,6 mm; - Forro de gesso;
Quantidade (m²): 6,87

3º Pavimento
Quantidade (m²): 342,13

N

Cobertura

De acordo com o resultado parcial obteve-se o nível E para a envoltória (Figura 3), o qual foi limitado
pela transmitância térmica da cobertura dos ambientes condicionados e não condicionados. O limite dado
pelo RTQ-C para cobertura de ambientes não condicionados em Zona Bioclimática 08 deve ter no máximo
2,00 W/(m². K) para nível A, C e D, e 1,50 W/(m². K) para nível B. Desta forma, pode-se inferir que a
cobertura da sede estudada é o principal sistema de interferência negativa no desempenho de uma boa
eficiência energética da edificação. Esse resultado se deve ao fato da utilização da telha do tipo fibrocimento
sem o devido isolamento térmico, sendo este material não indicado para utilização em regiões de clima
quente devido alta transmitância térmica, ou seja, sua alta capacidade de transmitir calor. Semelhante
resultado foi encontrado por Bavaresco et al. (2014) no estudo para classificação da eficiência energética de
uma edificação pública em Mato Grosso. Segundo esses autores, constatou-se que o fator determinante para
a baixa eficiência da envoltória do edifício em questão era principalmente em relação à falta de elementos
isolantes na cobertura concebida também em telhas de fibrocimento, laje e forro de gesso.

Figura 3 – Resultado parcial da classificação da envoltória da edificação construída. Fonte: Adaptado de LABEEE (2016)

1485

7

4.2. Análise do sistema de iluminação
O sistema de iluminação do edifício sede do DETRAN/ES não possui padronização de lâmpadas e
luminárias. Portanto, foi necessário realizar avaliações in loco a fim de se obter informações necessárias para
avaliação do quantitativo e do cálculo total da densidade de potência instalada. Foram registradas 677
lâmpadas encontradas em diferentes tamanhos e potências, sendo predominantes as lâmpadas fluorescentes
tubulares T8 de 40 w, fluorescente tubular T10 de 40 W e fluorescente tubular T8 de 32 w.
Foi utilizado o método da área do edifício, uma vez que o edifício possui apenas duas atividades
principais, que são: escritório e garagem. De acordo com o resultado da análise parcial do sistema de
iluminação, o nível de eficiência energética obtido foi C.
O insucesso na classificação máxima de eficiência energética desse sistema pode ser atribuído ao não
atendimento ao pré-requisito específico de contribuição da luz natural, que impede que níveis A e B sejam
obtidos. Este pré-requisito exige que ambientes que possuem mais de uma fileira de luminárias paralelas à (s)
abertura (s) voltada (s) para ambientes externos, para átrio descoberto ou com telha translúcida, tenham
controle independente do restante das fileiras de forma a possibilitar o aproveitamento da luz natural, salvo
exceções (PROCEL EDIFICA, 2016). Verificou-se também que o total de potência instalada ultrapassa o
permitido para o edifício.

4.3. Análise do sistema de condicionamento de ar
Assim como na classificação da envoltória e do sistema de iluminação, para se chegar ao nível de eficiência
energética do sistema de condicionamento de ar foi necessário realizar levantamento dos aparelhos existentes
e consultar o coeficiente de eficiência energética de acordo com os catálogos do INMETRO (2017). Também
foi necessário levantar a Área Útil (AU) da edificação e a Área Condicionada (AC), a qual não contabiliza
ambientes de permanência transitória. De acordo com o levantamento, atualmente são utilizados aparelhos de
condicionamento de ar do tipo Split, do tipo janela e piso-teto, os quais somam um total de 98 equipamentos,
sendo o ar condicionado de janela o mais usado representando 81, 63% do total. Em relação ao pré-requisito
específico de isolamento de tubulações, considerou-se atendido, pois se tratam de aparelhos novos e que
recebem manutenções periódicas por empresa especializada.
O resultado parcial encontrado para o sistema de condicionamento da sede do DETRAN/ES foi nível
A. Isso se deve fato de 78,57% dos aparelhos possuir a ENCE nível A, 15,30% nível B e 6,12% nível C. Não
existe uma padronização de marca e modelo, porém no ano de 2016 foi aberta uma licitação para
substituição dos aparelhos mais antigos por aparelhos novos com nível A de eficiência, o que contribuiu para
que esse sistema atingisse o nível mais elevado de classificação.

4.4 Classificação geral da edificação
Para classificação geral o RTQ-C exige que os pré-requisitos gerais para circuitos elétricos e aquecimento de
água sejam atendidos. O pré-requisito de circuitos elétricos exige que a edificação possua circuito elétrico
separado por uso final: iluminação e condicionamento de ar e outros, ou que possua equipamento que
possibilite a medição por uso final, salvo suas exceções (PROCEL EDIFICA, 2016). Neste estudo de caso,
este pré-requisito não se aplica, pois se encaixa na exceção de edificações que foram construídas antes de
junho de 2009. Em relação ao pré-requisito de aquecimento de água, este é aplicável apenas em edificações
que tenham demanda por água quente, logo não é cabível à edificação em questão. Também é preciso
mencionar que o órgão não possui iniciativas que visam o aumento da eficiência energética, e, portanto, não
possui bonificações para serem somadas na pontuação final. Ademais, para obtenção do resultado final
também é necessário informar a metragem de Área de Permanência Transitória (APT) e a Área Não
Condicionada (ANC), quando a edificação possuir. Neste caso, o edifício não possui Área Não
Condicionada, ou seja, todos os ambientes de permanência prolongada são providos de climatização.
É importante ressaltar que, de acordo com Procel Edifica (2016), a não existência de ambientes de
permanência prolongada não condicionados, atribui-se o equivalente numérico de valor 5 (equivalente ao
nível A de eficiência).
A classificação geral da edificação obteve, após inserção dos dados na ferramenta Web prescritivo,
nível C de eficiência energética. O resultado foi influenciado pelo não atendimento do pré-requisito geral,
divisão dos circuitos, que embora não aplique à edificação impede que níveis A e B sejam alcançados, e
também pelas classificações parciais da envoltória e iluminação.
Pode-se afirmar, portanto, a importância dos pré-requisitos gerais, da envoltória e iluminação, cujo
peso para ambos os sistemas é de 30% na equação geral. O sistema de ar condicionado recebe peso de 40%
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na classificação geral, e, consequentemente, influenciou positivamente impedindo que menores níveis de
eficiência fossem alcançados.

5. PROPOSTAS E INTERVENÇÕES NA ENVOLTÓRIA

Elegeu-se o sistema que obteve o índice mais baixo de classificação da ENCE, a envoltória, para se propor
uma intervenção e almejar elevar o nível de eficiência energética da edificação. A partir dos resultados do
baixo desempenho da cobertura da edificação devido à utilização da telha de fibrocimento sem isolamento,
optou-se por sugerir o uso de manta de lã de vidro entre as telhas de fibrocimento existentes e a laje, bem
como a colocação de forro de PVC na parte da cobertura que não possui forro. Apenas com essa pequena
intervenção reduziu-se o valor da transmitância térmica para 0,57 W/(m². K) considerando ambientes
condicionados e 1,02 W/(m². K) para ambientes não condicionados, o que eleva o resultado da classificação
para nível A da envoltória, como demonstrado na Figura 4.
Sabe-se que muitas outras estratégias poderiam ser propostas e testadas de forma a contribuir não só
para redução do gasto energético, mas para a revitalização da edificação em questão. Contudo, o trabalho
pretende reforçar o fato de que pequenas estratégias projetuais de adaptação da arquitetura ao clima podem
ser significativamente responsáveis na melhoria do desempenho energético da edificação, podendo evitar
muitas vezes o desperdício de dinheiro público não só apenas com o consumo de energia, mas com a
aquisição de novos imóveis em substituição aos antigos.

Figura 4 – Resultado parcial da classificação da envoltória após intervenção. Adaptado de LABEEE (2016)

6. CONCLUSÕES
O processo de etiquetagem é um grande avanço na avaliação da eficiência energética das edificações. A
classificação desse critério através da ENCE, utilizando o método prescritivo, se mostra uma ferramenta
simples e ágil na detecção dos principais fatores determinantes do mau desempenho dos sistemas analisados.
Desta forma permite aos projetistas identificar os principais pontos que podem ser melhorados através de
intervenções projetuais.
Os resultados obtidos na classificação da sede do DETRAN/ES mostram que a envoltória da
edificação é o sistema com maior necessidade de melhoria, apresentando atualmente o menor nível de
eficiência energética, principalmente devido à alta transmitância da cobertura. O sistema de iluminação
obteve nível C devido ao não atendimento do pré-requisito de iluminação natural e ao limite de densidade de
potência instalado. De modo satisfatório, o sistema de condicionamento de ar obteve nível A de eficiência,
em virtude do atendimento aos pré-requisitos específicos e à certificação dos aparelhos existentes. A
proposta de intervenção com a utilização de um isolamento térmico na cobertura existente já eleva o nível de
classificação da envoltória para o nível máximo.
Sabe-se que muitas outras propostas poderiam ser testadas visando melhorar o desempenho da
edificação, como por exemplo, a substituição de materiais de revestimento, o uso de elementos sombreadores
nas fachadas de pior incidência solar, novas propostas de layout visando captação de luz e ventilação natural,
dentre outras. Contudo, a escolha de um edifício público para análise do desempenho energético busca
mostrar tanto para os profissionais quanto principalmente para os órgãos governamentais a importância desse
setor no combate ao desperdício de energia.
Em consequência, o trabalho levanta a questão da viabilidade tanto do ponto de vista funcional quanto
visando o conforto ambiental dos seus usuários na revitalização ou reabilitação de muitas instituições
existentes, podendo ser essa uma saída mais sustentável em face aos inúmeros prédios públicos abandonados
em meio às cidades na busca de novas e modernas instalações.
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RESUMO

Aponta-se o adensamento urbano como melhor solução para o crescimento sustentável das cidades.
Entretanto, este resulta na modificação dos materiais de recobrimento do solo e em uma maior proximidade
entre os edifícios, com efeitos no consumo energético dos mesmos. Dessa forma, surge a necessidade de
pesquisas que avaliem as edificações, do ponto de vista energético, dentro de contextos urbanos. O presente
estudo tem o objetivo de avaliar o impacto da reflexão solar proveniente de elementos do meio urbano no
desempenho energético de um ambiente interno de uma edificação de uso comercial condicionado
artificialmente na cidade de Florianópolis. A pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira referente à
variação dos valores de refletância do solo (caso A) e a segunda referente à variação dos valores de
refletância de uma edificação do entorno imediato (caso B), totalizando 21 cenários. A avaliação foi
realizada por meio de simulações computacionais com o software EnergyPlus a partir das cargas necessárias
para aquecimento e resfriamento para manter uma temperatura do ar interna estipulada entre 18ºC e 24ºC. As
análises dos resultados demonstraram a necessidade da inserção das reais características do entorno urbano
nas simulações, sejam elas referentes à refletância dos materiais urbanos ou à existência de obstruções como
edifícios, apontando uma imprecisão entre as simulações que não levaram em conta o contexto urbano e as
que levaram de até 80%.
Palavras-chave: desempenho energético, contexto urbano, simulação computacional.

ABSTRACT

Urban densification is pointed out as the most the advantageous solution for the sustainable growth of cities.
However, urban densification results on the transformation of soil cover materials and on a greater interrelationship between buildings, resulting in significant changes in their energy consumption. In order to
understand such impact, it becomes crucial to conduct researches that evaluate a construction from an
energetic aspect within an urban context. This study aims to evaluate the impact of solar reflection from an
urban setting on the energy performance of the environment inside a commercial building artificially
conditioned in Florianopolis. The research was executed in two stages: the first one refers to the variation of
the reflectance values of the soil (case A) and the second one refers to the variation of the reflectance values
of a nearby building (case b), totaling 21 scenes. The evaluation was performed through computer
simulations using Energyplus software from heating and cooling charge required to keep the inside
temperature between 18C and 24C. This study findings demonstrate the importance of using the real
characteristics of the urban context, whether they result from urban material reflectance or from the existence
of obstructions to buildings, pointing out imprecisions of up to 80% between the simulations in which the
urban context was disregarded and those worked out taking it into consideration.
Keywords: energy performance, urban context, computer simulation.
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1. INTRODUÇÃO
O consumo de energia tem crescido rapidamente em todo o mundo nas ultimas décadas. As cidades são
responsáveis por grande parcela deste consumo e o edifício em si representa 40% do consumo final de
energia (IEA, 2013). O uso de energia nas cidades tende a ser cada vez maior diante da urbanização e
propensão de crescimento da população nas áreas urbanas de em média 72% até 2050 (UN DESA, 2011). No
Brasil, observa-se a mesma tendência: segundo Carvalho (2002), nos anos de 1940, 37% da população
brasileira concentrava-se nas áreas urbanas. Em 2014 esse número já havia alcançado 84% (IBGE, 2014).
Por questões econômicas (menores gastos com os sistemas urbanos), sociais (menores distâncias a
serem percorridas) e ambientais (menos destruição de áreas verdes) aponta-se o adensamento urbano como a
melhor solução para o crescimento sustentável nas áreas urbanas. Porém, o aumento da densidade urbana
agrava ainda mais os problemas climáticos resultantes da urbanização proporcionados pela
impermeabilização do solo, utilização de materiais de alta absorção e diminuição de áreas vegetadas. Além
disso, o aumento da densidade urbana resulta em uma maior proximidade entre as edificações. Estes fatores
possuem possíveis efeitos no consumo energético dos edifícios, resultante do aumento da temperatura do ar,
diminuição da velocidade do vento e a alteração do balanço de radiação solar.
A análise conjunta de todos os elementos do contexto urbano detalhados, assim como seu impacto em
todas as diferentes escalas climáticas e consequente impacto no desempenho térmico e energético das
edificações ainda é um desafio para a simulação computacional. Diferentes escalas temporais e dimensionais
referentes aos modelos, assim como a limitação das máquinas inviabilizam uma previsão anual dos impactos
energéticos das diferentes características do contexto urbano (SREBRIC 2015). Dessa forma, a problemática
da presente pesquisa baseia-se em analisar a influência isolada de um elemento modificado pelo contexto
urbano, a radiação solar, a partir de diferentes valores de refletância dos elementos do entorno urbano no
desempenho energético de edificações.
A quantidade de radiação solar que atinge os edifícios nas áreas urbanas irá depender da reflexão e do
sombreamento provocados pelos elementos do entorno, como edificações, arborização e o próprio solo, além
dos fatores geográficos referentes à insolação como latitude e altitude. Diante da maior proximidade entre os
edifícios, os efeitos da reflexão solar e do sombreamento tornam-se mais intensos, principalmente em
cidades de alta densidade urbana, e dessa forma surge a necessidade de pesquisas que avaliem as edificações,
do ponto de vista climático e energético, dentro de contextos urbanos. Esta necessidade parte do princípio de
que as análises do edifício isoladamente já não representam mais a realidade destes lugares referentes à sua
demanda por aquecimento, resfriamento e sistema de iluminação, já que não levam em conta os efeitos
provocados pelos edifícios de seu entorno.
A maioria dos estudos referentes ao consumo energético das edificações ainda não levam em conta as
edificações do entorno urbano (ALLEGRINI. DORER, CARMELIET, 2012). Com o aumento da população
urbana e do adensamento a relação entre prédios deve ser crescente, modificando significativamente o
consumo energético dos mesmos (ALLEGRINI. DORER, CARMELIET, 2012). Essa constatação pode ser
observada a partir de simulações computacionais energéticas comparando a demanda de energia de um
edifício analisado isoladamente com a demanda de um edifício modelado juntamente com seu entorno. Neste
sentido os edifícios de entorno estão começando a ser considerados em algumas simulações energéticas
como elementos de sombreamento do entorno urbano, exemplificando a importância de se levar em
consideração o impacto no entorno no projeto arquitetônico.
Pisello et al. (2012) encontraram imprecisões na predição de energia de até 32,7% entre estes dois
cenários, em diferentes contextos climáticos dos Estados Unidos. De modo geral, no verão observou-se uma
superestimação no consumo de energia, principalmente no contexto climático mais quente, de até 47%. Já no
inverno houve subestimação do consumo energético, principalmente no contexto climático mais frio, onde a
taxa alcançou 22%. Samuelson et al. (2015) demonstraram o efeito da consideração de edificações do
entorno em simulações computacionais de energia em quatro diferentes contextos urbanos, indicando que
esse impacto é significativo mesmo em contextos urbanos pouco densos. Han, Taylor e Pisello (2015)
também consideraram os edifícios de entorno como elementos de sombreamento em diferentes contextos
climáticos e observaram que o impacto na imprecisão da predição de energia quando não se leva em conta o
efeito entre prédios é maior em locais de clima mais quente.
Diante do exposto, o presente estudo propõe-se a demonstrar a necessidade da consideração de
condições mais reais do entorno em simulações computacionais de energia para uma maior precisão na
predição do consumo energético das edificações, não apenas considerando elementos externos como
elementos de sombreamento, mas considerando também seus reais valores de refletância, para que a reflexão
solar, proveniente da radiação direta e difusa, seja levada em consideração da maneira como realmente de
apresentam no meio urbano, seja ela proveniente do solo ou de superfícies verticais.
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2. OBJETIVO
Avaliar o impacto da reflexão solar proveniente do solo e de uma edificação do entorno imediato no
desempenho energético de um ambiente interno de uma edificação de uso comercial condicionado
artificialmente a partir de diferentes valores de refletância dos elementos do meio urbano na cidade de
Florianópolis.

3. MÉTODO
O artigo apresenta duas análises diferentes em relação à refletância dos elementos do entorno de uma
edificação. Primeiramente avalia-se o impacto referente à reflexão solar proveniente do solo – o denominado
caso A, e depois é analisado o impacto da reflexão solar proveniente de uma edificação de entorno – o
denominado caso B. Como parâmetro de comparação para ambos os casos foi simulado também um caso
base. A caracterização climática da cidade de estudo, a caracterização do modelo base e a descrição
detalhada de cada caso será apresentada a seguir. As análises energéticas foram realizadas de forma
paramétrica com os programas computacionais EnergyPlus (simulação energética) e JEPlus (simulação
paramétrica), a partir dos dados obtidos referentes à carga para aquecimento, carga para resfriamento e
radiação solar incidente nas superfícies.

3.1 Caracterização climática
A análise anual de desempenho energético foi realizada para a cidade de Florianópolis, capital do estado de
Santa Catarina, localizada na região sul do Brasil. A cidade possui clima temperado e úmido de acordo com
a classificação de Köppen (1936), com médias mínimas e máximas de temperatura entre 20,3ºC e 28,4ºC no
verão e entre 13,3ºC e 21,2ºC no inverno. A umidade relativa mantém-se acima de 80% durante todo o ano
(BRASIL 1992). Para as simulações foi utilizado o arquivo climático INMET (2016) referente ao contexto
climático da cidade de Florianópolis.
Por tratar-se de um estudo referente à reflexão solar, faz-se necessário apresentar aqui a carta solar
da cidade, que determina a trajetória do sol na latitude 27º66’ sul, e indica a intensidade da radiação solar
global até dia 21 de junho na Figura 1 e a partir do dia 21 de junho na Figura 2. A partir delas observa-se que
a fachada norte recebe insolação direta na grande parte das horas do ano, enquanto a fachada sul apenas
recebe radiação solar direta no início da manhã e no fim da tarde dos meses de verão. Dessa forma, como o
estudo buscava analisar o fenômeno da reflexão solar optou-se por realizar a análise apenas na orientação
sul, diminuindo ao máximo a influência da radiação direta na superfície em contato com o meio externo do
edifício de análise e potencializando a possibilidade de reflexão da edificação de entorno, que receberia
radiação solar direta em sua fachada norte.

Figura 1: Carta solar da cidade de Florianópolis com indicação
da intensidade da radiação global até dia 21 de junho. Fonte:
Programa computacional SOL-AR.

Figura 2: Carta solar da cidade de Florianópolis com indicação
da intensidade da radiação global após o dia 21 de junho. Fonte:
Programa computacional SOL-AR.
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3.2 Caracterização do modelo
Para o presente estudo foi elaborada uma edificação modelo de dimensões hipotéticas e características
construtivas recorrentes em Florianópolis. As características desta edificação foram mantidas em todas as
análises, com variação dos valores de dimensões das janelas de cada zona.
O modelo (Figura 3) constitui-se de uma edificação de três pavimentos de uso comercial/serviço com
aberturas envidraçadas voltadas para a fachada sul. Cada pavimento corresponde a uma zona independente
que possui diferentes influências térmicas. A zona do térreo possui contato direto com o solo, a zona
intermediária apresenta-se isolada e a zona cobertura possui a coberta em contato com o meio externo.
Considerando-se as particularidades de cada zona, e excluindo-se as superfícies da fachada sul, todas as
demais superfícies foram consideradas adiabáticas, ou seja, não possuem trocas térmicas com o exterior.
O ambiente interno de cada zona possui dimensões de 5m de largura por 5m de profundidade, e pé
direito de 3m. As aberturas localizadas na fachada sul abrangem toda a largura da sala e foram simuladas
com três diferentes alturas referentes a um WWR (window wall ratio) de 20%, 50% e 80%, a fim de se
observar a influência da dimensão da janela no desempenho energético da edificação. O WWR é uma relação
entre a área da janela e a área da parede, ou seja, refere-se ao percentual de área transparente de uma
superfície. Por tratar-se de uma análise referente à reflexão, o modelo de distribuição solar adotado foi de
reflexões internas e externas total (SolarDistribution: FullInteriorAndExteriorWithReflections), e nenhum
valor de refletância foi adotado para o solo no caso base.

Figura 3: Geometria da edificação de análise.

Os componentes construtivos da edificação, assim como suas características térmicas, podem ser
observados na Tabela 1 a seguir e seus valores foram obtidos em Ordenes et al. (2003). A escolha dos
mesmos foi baseada a partir da recorrência de sua utilização em edificações comerciais da cidade de
Florianópolis.

Tipologia
Parede
Piso/Laje
intermediária
Cobertura
Aberturas

Tabela 1: Componentes construtivos da edificação de análise.
Condutividade
Densidade de massa
Calor Específico
Composição
térmica (W/m K)
aparente (kg/m³)
(J/kg K)
Argamassa de reboco (2,5cm)
1,15
2000
1000
Tijolo Cerâmico 6 furos (10cm)
0,9
1232
920
Argamassa de reboco (2,5cm)
1,15
2000
1000
Radier de concreto (10cm)
1,75
2400
1000
Argamassa de reboco (2,5cm)
1,15
2000
1000
Piso Cerâmico (1cm)
0,9
1600
920
Telha de fibro-cimento (0,7cm)
0,95
1900
840
Câmara de ar de alta emissividade
Resistência térmica (m²-K/W) = 0,21
Laje de concreto (20cm)
1,75
2200
1000
Vidro simples (0,6cm)
0,9
-

Foram modelados também os ganhos internos referentes a pessoas, atividade realizada, iluminação
artificial e equipamentos elétricos, além da taxa de infiltração e um sistema “ideal” de ar condicionado. Os
valores inseridos no modelo podem ser observados na Tabela 2 a seguir, e foram obtidos a partir da nova
tabela do RTQ-C referente a escritórios, devido à sua adequação às características de uso brasileiras. O
padrão de utilização do edifício de segunda a sexta foi de 100% de ocupação entre as 8:00 horas e às 18:00
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horas, e de 0% de ocupação nos demais horários e dias da semana, exceto para a taxa de infiltração, que foi
mantida em 100% em todos os dias e horários do ano.

Ganhos Internos
Fluxo de ar
HVAC

Tabela 2: Tabela com parâmetros inseridos no modelo a ser simulado.
Parâmetros do modelo
Pessoa
12 m²/pessoa
Atividade
70 W/m²
Iluminação
14,1 W/m²
Equipamentos elétricos
9,7 W/m²
Infiltração
0,5 trocas/hora
Ideal load
Set point – 18ºC à 24ºC

3.3 Definição das análises
O caso base constitui-se da simulação apenas da edificação modelo com as dimensões e características
apresentadas no tópico 3, e foi utilizado como parâmetro de comparação dos resultados dos dois demais
casos. Devido à variação do WWR entre 20%, 50% e 80% foram realizadas, para este caso, três simulações.
Para o caso A, além da variação da porcentagem de área envidraçada na parede sul (WWR), foram
variados os valores de refletância da cobertura do solo em 20%, 50% e 80%, representando respectivamente
um material de cor escura (asfalto/preto), de cor média (concreto/cinza) e um de cor clara (areia/branco). A
combinação de ambas as variações resultou em mais nove simulações.
Para o caso B foi
adicionada à geometria do caso
base uma superfície, em frente à
fachada
sul
do
edifício,
representando uma edificação de
entorno. Esta edificação possui
15m de largura por 18m de
altura, e está afastada do edifício
de análise em 6m (figura 4). Para
este caso, além das variações do
WWR foram variados também o
valor de refletância da superfície
da edificação de entorno em
20%, 50% e 80%, representando
diferentes cores de fachada entre
o
preto
e
o
branco,
respectivamente. A combinação
da variação entre o WWR e a
refletância da superfície de
entorno resultou em mais nove
Figura 4: Geometria referente ao caso B (edificação de entorno)
simulações.
A Figura 5 a seguir representa um esquema que sintetiza os casos analisados, indicando as diferentes
variações e a combinação destas em cada caso separadamente.

Figura 5: Esquema síntese dos dois casos a serem analisados.
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3.4 Simulação termo-energética
A simulação do caso base foi realizada a partir do software EnergyPlus v.8.5 que possibilitou a avaliação do
desempenho termo-energético do modelo a partir da apresentação das cargas para aquecimento, resfriamento e
radiação solar incidente. O modelo foi simulado a partir dos parâmetros referentes ao arquivo climático,
geometria, materiais de construção e ganhos internos já apresentados nos tópicos 3.1 e 3.2.

3.5 Simulação Paramétrica
Após a criação de um arquivo base com todas as características referentes ao modelo, a simulação dos casos
A e B definidos anteriormente no tópico 4.1, que totalizam 21 diferentes combinações de parâmetros, foram
realizadas utilizado o software JEPlus v.1.7 que consiste de um gerenciador criado para o software
EnergyPlus que permite a realização de simulações paramétricas.
A técnica de simulação paramétrica com o poder atual da computação possibilita um maior número de
simulações em um menor o tempo de simulação, permitindo que o modelador avalie o potencial de inúmeros
parâmetros arquitetônicos e urbanos combinados de maneira previamente definidas.

4. RESULTADOS
4.1 Caso A
Os resultados referentes à variação da refletância do solo são analisados a partir da carga anual para
aquecimento e carga anual para resfriamento em kWh/m². A Figura 6 a seguir apresenta sequencialmente os
resultados gráficos das três zonas analisadas: zona térreo – que possui contato com o solo, zona intermediária
– que possui as superfícies adiabáticas (exceto a fachada sul) e zona da cobertura – que possui a coberta em
contato com o meio externo.
Cada gráfico apresenta os resultados, de sua respectiva zona, para três diferentes dimensões de
abertura (WWR = 20%, 50% e 80%). Para cada dimensão de abertura apresenta-se o valor obtido no caso
base e o valor, respectivamente, para 20%, 50% e 80% de reflexão do solo.

Figura 6: Representação gráfica dos resultados de carga anual do caso base e do caso A referentes à zona térrea, zona intermediária e
zona da cobertura consecutivamente.

Primeiramente é importante ressaltar que em todas as zonas a carga de aquecimento mostrou-se
insignificante diante da carga para resfriamento, mesmo com as temperaturas do ar externo durante o inverno
6
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abaixo do set point estipulado, possivelmente porque o envelope do edifício foi capaz de manter o ambiente
interno em uma temperatura adequada, sem necessidade de grandes cargas de aquecimento.
Os maiores valores de carga foram observados na zona intermediária, apesar da cobertura ser a zona
com maior incidência solar e de maior dimensão de superfície em contato com o meio externo. Dessa forma,
observa-se que o material escolhido para a cobertura (telha de fibrocimento + câmara de ar de alta
emissividade + laje de concreto) atuou como um isolante térmico. Já a zona térrea apresentou resultados
significativamente abaixo das demais zonas, devido ao seu contato com o solo. Como a temperatura do solo
encontra-se bem abaixo da temperatura do ar o ambiente perde calor para o solo por condução, diminuindo a
demanda por resfriamento e aumentando o desempenho energético do ambiente.
Ainda analisando as três zonas conjuntamente é possível observar um padrão crescente de carga total
quando se aumenta a dimensão da janela e quando se aumenta a valor de reflexão do solo, sendo que quanto
maior a abertura, maior a diferença dos valores de carga entre a menor (20%) e a maior (80%) refletância do
solo. Por exemplo, na zona da cobertura a diferença da carga entre a refletância de 20% e 80% é de 20
kWh/m² por ano para a abertura de 20%. Já para a abertura de 80% essa diferença alcança mais de 50
kWh/m² por ano.
Comparando-se o aumento da carga devido ao aumento dos valores de reflexão do solo observa-se,
como já mencionado, o maior aumento na abertura de 80%. Em termos absolutos, para essa dimensão de
abertura, a maior diferença absoluta entre as cargas para refletância de 20% e 80% é encontrada na zona
intermediária, onde esse valor alcança 71 kWh/m² ao ano. Porém, em relação aos valores relativos o maior
aumento ocorre na zona térrea, alcançando 80%. Dessa forma, é importante ressaltar que o aumento da
refletância do solo produz alterações significativas no desempenho energético do ambiente mesmo nos casos
de menor carga anual.
Ao comparar os valores do caso base (em preto) com os demais resultados fica clara a grande
influência da alteração da refletância do solo nas demandas de carga de todas as zonas, sobressaindo-se em
importância a variação da dimensão da janela. Isso porque quando se compara a diferença entre os valores do
caso base para a abertura de 20% e de 80% em uma zona, seu crescimento é de no máximo 30 kWh/m² ao
ano, porém a diferença entre a abertura de 20% e 80% para cada refletância analisada pode alcançar até 71
kWh/m² ao ano.
Somado a isso se observa que todos os resultados referentes ao caso base são iguais aos valores com
20% de refletância, indicando este como o valor de default para as simulações do software EnergyPlus que
não determinam qual o valor da refletância do solo do local onde a edificação está situada.
Dessa forma, os resultados demonstram a necessidade da adoção do valor de refletância do solo
correta para uma predição precisa da carga necessária para cada ambiente, diante da discrepância entre o
valor adotado como default pelo programa de simulação e alguns possíveis valores de refletância reais, que
poderão variar de acordo com o entorno de cada edificação.

4.2 Caso B
Os resultados referentes à existência de uma edificação de entorno com variação da refletância da mesma são
analisados a partir da carga anual para aquecimento/resfriamento e da radiação solar incidente nas janelas.
Assim como no caso solo a carga anual para aquecimento e carga anual para resfriamento em kWh/m² são
apresentadas sequencialmente a partir de gráficos das três zonas analisadas (zona térreo, zona e zona da
cobertura) na Figura 7. Cada gráfico apresenta os resultados para três diferentes dimensões de abertura
(WWR = 20%, 50% e 80%). Para cada dimensão de abertura apresenta-se o valor obtido no caso base e o
valor, respectivamente, para 20%, 50% e 80% de refletância do material de superfície do edifício de entorno.
Assim como no caso solo, os valores aqui apresentados de carga por aquecimento mostraram-se
insignificantes diante dos valores de carga por resfriamento. Além disso, os resultados referentes ao caso
edificação de entorno também apontaram a zona intermediária com as maiores cargas, confirmando o
isolamento térmico promovido pela coberta na zona cobertura, e a zona térreo com valores de carga
significativamente abaixo das demais zonas, devido ao contato com o solo.
Observou-se também o aumento da carga total com o aumento da dimensão da janela e o aumento da
reflexão do edifício de entorno. Porém, diferentemente do caso solo, o valor do caso base não apresentou os
menores valores. De forma geral os resultados do caso base mantiveram-se sempre mais próximos aos
resultados de 50% de refletância, indicando que, a depender da refletância das edificações de entorno, o
desempenho energético do edifício pode melhorar ou piorar. Constatou-se que quanto mais clara a cor das
fachadas dos edifícios de entorno, maior sua refletância e maior o ganho de calor do edifício vizinho e
consequentemente será necessária maior carga de resfriamento para manter a temperatura ideal do ambiente.
7
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Porém é importante ressaltar que as cores escuras, de baixa refletância, podem acarretar em um grande ganho
de temperatura para a própria edificação, o que implica um impasse entre as estratégias bioclimáticas
apontadas para a edificação daquelas apontadas para o meio urbano de uma forma geral.

Figura 7: Representação gráfica dos resultados de carga anual do caso base e do caso B referentes à zona térrea, zona intermediária e
zona da cobertura consecutivamente.

No caso edificação de entorno foi possível observar que as maiores diferenças entre o caso base e o
mesmo foram encontradas na zona intermediária. O maior aumento de carga em termos absolutos foi
observado para a abertura de 80% e refletância de 80%, alcançando 7 kWh/m² ao ano, já em termos relativos
observou-se um aumento de 12% para a abertura de 20% e refletância de 80%. Porém a diferença mais
significativa deste caso foi em relação à diminuição da carga, na abertura de 80%, em relação a 20% de
refletância. Esse valor diminuiu em 27 kWh/m² ao ano, ou 46% em termos relativos.
Dessa forma, atenua-se a necessidade da inserção do contexto urbano e de suas principais
características nas simulações de energia visando uma previsão mais coerente com consumo de energia das
edificações, que não mais devem ser consideradas de forma isolada diante da crescente urbanização e
adensamento urbano, que provocam alterações significativas na carga energética dos mesmos.
Os resultados demonstraram ainda a importância da radiação solar difusa para os valores de carga total
da edificação. Isso porque quando a refletância do edifício vizinho era baixa sua carga apresentava-se menor
que o caso base, devido ao cobrimento parcial da abobada celeste pela edificação de entorno.
Para o melhor entendimento do fenômeno da reflexão solar
proveniente de um edifício de entorno foi proposta uma análise da
radiação solar incidente em uma superfície - no caso a abertura
voltada para a fachada sul por ser a principal superfície que fornece
calor para o ambiente - comparando-se os resultados do caso base e
do caso da edificação de entorno. Para tanto, o valor da radiação
solar incidente foi apresentado ainda de forma detalhada entre suas
seis componentes: a radiação solar direta do sol (1), difusa do céu
(2), direta refletida da edificação de entorno (3), difusa refletida da
edificação de entorno (4), direta refletida do solo (5) e difusa
refletida do solo (6). A Figura 8 demonstra o caminho percorrido por
cada uma destas radiações, realçadas na cor vermelha as referentes à
radiação direta e em azul as referentes à radiação difusa. A soma das Figura 8: Representação gráfica dos seis tipos
de radiação que compõem a radiação solar
mesmas resulta na radiação solar total incidente.
total incidente em uma superfície.
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Para esta análise apresentam-se na Figura 9 abaixo os resultados de radiação solar incidente em W/m²
ao ano da janela da zona intermediária com WWR de 50%. Apresenta-se primeiro o valor da radiação solar
total incidente, tanto para o caso base (em preto) quanto para o caso com edificação de entorno com
refletância de 80% (em amarelo), e em seguida demonstra-se esse valor fragmentado em seus seis possíveis
componentes demonstrados anteriormente na Figura 8.

Figura 9: Representação gráfica dos resultados de radiação solar incidente em uma superfície.

Os dois casos apresentados foram escolhidos por possuírem valores bem próximos de radiação solar
total incidente, para que fosse possível observar as principais diferenças relativas ao percurso desta radiação
até atingir a superfície da janela.
No caso base, que não possui edificação de entorno, a principal fonte de radiação concentra-se na
radiação difusa, o que já era esperado devido à localização da abertura ser na fachada sul que não recebe
radiação direta durante praticamente todo o ano. A principal contribuição (em torno de 70%) foi referente à
radiação solar difusa do céu, também já esperado, pois sem obstruções no entorno a janela “vê” metade de
toda abóbada celeste, que possui uma grande contribuição na radiação solar. O restante da radiação solar
incidente foi basicamente derivado da reflexão proveniente do solo, tanto difusa quanto direta.
Já no caso com edificação de entorno foi possível observar a grande influência da radiação refletida da
edificação de entorno, alcançando 66% do total, sendo 44% referente à radiação difusa refletida e 21%
referente à radiação direta refletida. Ainda com a grande obstrução da abóbada celeste pelo entorno
edificado, observa-se uma contribuição significante de 21% da radiação solar difusa do céu no total da
radiação solar incidente.
Os resultados demonstram a grande diferença entre o percurso da radiação solar entre uma simulação
que não leva em conta o entorno urbano de uma simulação que agrega os componentes do entorno urbano. A
partir da modificação dos valores de refletância tanto do solo quanto da edificação de entorno, e da presença
ou não de obstruções do contexto urbano os valores da radiação solar podem modificar significativamente,
descaracterizando os resultados obtidos quando se analisa um edifício que se localiza dentro do contexto
urbano sem considerar o mesmo nas simulações.

5. CONCLUSÕES
Este trabalho mostra o impacto da adoção de diferentes valores de refletância para os elementos urbanos a
partir de simulações computacionais com o software EnergyPlus e seu gerenciador de simulações
paramétricas JEPlus. A partir da análise dos resultados ficou evidente a necessidade da inserção das
características particulares de cada entorno urbano, sejam elas referentes ao seu valor de refletância ou a
existência de obstrução do entorno, para uma previsão precisa da demanda de carga energética da edificação.
De modo geral, em relação às três diferentes zonas analisadas em ambos os casos a zona térreo
demonstrou que o contato com o solo possui grande influência na diminuição da carga para resfriamento,
sem aumentar significativamente a de aquecimento, a zona intermediária caracterizada por possuir todas as
superfícies adiabáticas (exceto sul), foi a que apresentou a maior carga tanto no caso solo como no caso
edificação de entorno e a zona cobertura que se esperava que possuísse, entre as zonas, as cargas mais
elevadas devido à influência da coberta voltada para o exterior, apresentou resultados um pouco abaixo zona
intermediária, levando a acreditar que a cobertura possa ter agido como um isolante térmico.
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Em relação especificamente ao caso A, que analisou a refletância do solo, observou-se que o programa
EnergyPlus utiliza como default o valor de 0.2 para a refletância do solo. A partir do aumento de até 80%
dos valores da carga total nos resultados para as refletâncias de 0.5 e 0.8 em relação ao default utilizado no
programa ressalta-se a importância da adoção da refletância real do solo de cada caso para uma previsão
coerente de energia.
Em relação ao caso B, referente ao edifício de entorno, diferentemente da hipótese inicial, observou-se
que o caso base apresentou cargas sempre superiores (até 46%) aos casos com refletância de 20% e 50% do
edifício de entorno. Em relação ao caso com refletância de 80% houve um aumento de carga de resfriamento
em relação ao caso base de até 12%. Esses resultados demostraram que a existência de obstrução no entorno
na simulação tanto pode minimizar como pode aumentar o consumo energético da edificação, a depender da
refletância do objeto de entorno. Já observando a radiação solar incidente foi possível entender a grande
influência da radiação solar difusa tanto diretamente do céu, como refletida pelo solo ou superfície do
entorno, chegando nesse caso a ser maior que a direta refletida.
É importante salientar que apesar da contribuição inicial em relação ao impacto energético da reflexão
solar proveniente de elementos do contexto urbano, o artigo possui algumas limitações como a análise
apenas de uma orientação (sul), análise de apenas um contexto climático (Florianópolis) e a desconsideração
do microclima criado pela formação do cânion (aumento da temperatura e diminuição da velocidade do
vento).

REFERÊNCIAS
ALLEGRINI, J.; DORER, V.; CARMELIET, J. Influence of the urban microclimate in street canyons on the energy demand for
space cooling and heating of buildings. Energy and Buildings, v. 55, p. 823–832, 2012.
ASHRAE 55 (2013). Thermal environmental conditions for human occupancy. American Society of Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers, Inc. Atlanta, GA, 2013.
BRASIL, Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, Dep. Nacional de Meteorologia. Normais climatológicas 1961-1990.
Brasília, DNMET, 1992. 84p.
CARVALHO, E. Brazilian towns, growth and social inequalities. Revista ORG & DEMO (Marília), n. 3, p. 45-54, 2002.
ENERGYPLUS. Versão 8-6. Input/Output Reference, 2016.
HAN, Y.; TAYLOR, J. E.; PISELLO, A. L. Exploring mutual shading and mutual reflection inter-building effects on building energy
performance. Applied Energy, 2015.
IEA. International Energy Agency. Energy Efficiency; 2013.
INMET.
Arquivos
climáticos
INMET
2016.
Disponível
em
<http://www.labeee.ufsc.br/downloads/arquivosclimaticos/inmet2016>. Acessado em 15/10/2016.
KOPPEN, W. Das geographisches system der klimate. In W. Köpper & W. Geiger (eds.), Handbuch der klimatologie. Berlin, Teil.
C. Ebr. Bornträger, 44p. 1936.
MAZZAFERRO, L.; MELO, A. P.; e LAMBERTS, R. Manual de simulação computacional de edifícios com o uso do objeto ground
domain no programa energyplus. Relatório LabEEE, 2015.
ORDENES, M.; PEDRINI, A.; GHISI, E. e LAMBERTS, R. Metodologia utilizada na elaboração da biblioteca de materiais e
componentes construtivos brasileiros para simulações no visualdoe-3.1. Relatório LabEEE, 2003.
PISELLO, A. L. et al. Inter-building effect: Simulating the impact of a network of buildings on the accuracy of building energy
performance predictions. Building and Environment, v. 58, p. 37–45, 2012.
ROMERO, M. A. B. Princípios bioclimáticos para o desenho urbano. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. 226p.
SAMUELSON, H. et al. Parametric energy simulation in early design: High-rise residential buildings in urban contexts. Building
and Environment, v. 101, p. 19–31, 15 maio 2016.
UN DESA. World Urbanization Prospects, the 2011 Revision, United Nations; 2011.

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo apoio
financeiro.

10
1498

AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM SISTEMA
FOTOVOLTAICO INSTALADO EM UM RESTAURANTE DE BELO
HORIZONTE/MG
Francisco Aristides dos Santos Neto (1); Simone Queiroz da Silveira Hirashima (2)

(1) Engenheiro de Produção Civil, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil,
francisco.neto1989@yahoo.com.br
(2) PhD, Professora do Departamento de Engenharia Civil, simoneqsh@civil.cefetmg.br
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG, Departamento de Engenharia
Civil, Av. Amazonas, 7675 - Nova Gameleira, Belo Horizonte - MG, 30510-000, Tel.: (31) 3319 6722

RESUMO

Considerando a importância da energia fotovoltaica para uma matriz energética e a compreensão dos custos
para se investir nessa tecnologia, o presente artigo tem como objetivo avaliar a viabilidade econômica de um
sistema fotovoltaico descentralizado e conectado à rede elétrica (SFCR) através do cálculo do valor presente
líquido, da taxa interna de retorno e do payback. Uma vez que o sistema instalado atualmente atende apenas
7,92% da demanda energética do estabelecimento, realizou-se um orçamento junto a uma empresa nacional
especializada na instalação desta tecnologia para um sistema que atendesse a toda sua demanda energética
mensal, a fim de analisar o tempo de retorno em dois cenários diferentes, sendo um com o SFCR já existente
e mal dimensionado e o outro com o SFCR orçado e bem dimensionado. Pelo método do payback simples os
resultados obtidos para o sistema já instalado e o sistema orçado foram muito diferentes, com o segundo
retornando o capital investido 12 anos mais rápido que o primeiro. Dessa forma, o presente estudo demonstra
a importância do correto dimensionamento do sistema para um retorno financeiro satisfatório. Os resultados
obtidos também evidenciam que o apoio governamental é um fator determinante para se disseminar a
tecnologia no Brasil, uma vez que os investimentos iniciais são quase sempre muito altos e, nos cenários
considerados neste estudo, as taxas de juros foram maiores que as taxas internas de retorno. Espera-se que
este estudo auxilie no incentivo e na catalisação da implantação em massa dessa tecnologia que é
reconhecidamente válida e vantajosa para a geração de energia limpa nas cidades.
Palavras-chave: energia fotovoltaica, payback, viabilidade econômica.

ABSTRACT

Considering the importance of photovoltaic energy for an energy matrix and the understanding of the costs to
invest in this technology, this article aims to evaluate the economic viability of a decentralized photovoltaic
system connected to the grid (SFCR) by calculating the net present value, internal rate of return and payback.
Since the currently installed system serves only 7.92% of the restaurant's energy demand, a budget with a
national company specialized in the installation of this technology was made for a system that would meet all
its monthly energy demand, in order to analyze the time of return in two different scenarios, one with the
SFCR already existing and wrongly dimensioned and the other with the SFCR budgeted and well
dimensioned. By the simple payback method the results obtained for the installed system and the budgeted
system were very different, with the second returning the invested capital 12 years faster than the first one. In
this way, the present study demonstrates the importance of the correct sizing of the system for a satisfactory
financial return. The results obtained also show that government support is a determining factor for
disseminating the technology in Brazil, since the initial investments are often high and in the scenarios
considered in this study the interest rates were higher than the internal rates of return. It is hoped that this
study will assist in encouraging and catalyzing the mass implantation of this technology which is recognized
as valid and advantageous for the generation of clean energy in cities.
Keywords: photovoltaic energy, payback, economic viability.
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1. INTRODUÇÃO
Considerando o panorama atual da energia elétrica na América Latina, o setor que mais requer atenção da
engenharia é o da distribuição. Os países que fazem parte desta região, incluindo o Brasil, possuem
características comuns (como a presença de cidades com alta densidade demográfica, alguns centros urbanos
secundários e uma significativa parcela da população distribuída em zonas rurais com acesso dificultado aos
centros urbanos devido a uma geografia inóspita), o que torna o custo para a instalação do cabeamento
padrão de transmissão e distribuição bastante elevado. O crescimento da demanda por energia elétrica e o
limitado capital investido para o fornecimento desta têm forçado o Brasil e outros países a buscarem novas
alternativas para a geração de energia elétrica (SILVEIRA; TUNA; LAMAS, 2012).
No entanto, além da consideração dos fatores econômicos, a preocupação com os fatores ambientais e
sociais também está crescendo. Segundo Silva (2015), visando combater o aquecimento global, vários países
estão adotando políticas de incentivo ao uso de fontes alternativas de energia para reduzir a utilização das
fontes de origem fóssil, que liberam um dos gases causadores do efeito estufa - o gás carbônico.
De maneira geral, as fontes de energia renováveis são as mais adequadas, pois, se apropriadamente
administradas, permitem uma exploração ilimitada, ou seja, sua quantidade disponível não reduz na medida
em que é utilizada. Dentre as formas de geração de energia elétrica, o uso da energia solar tem crescido de
maneira gradual e vem se tornando uma importante alternativa, aceitável social e ambientalmente além de
economicamente viável (SILVEIRA; TUNA; LAMAS, 2012).
Dessa forma, considerando a importância do setor energético no contexto da sustentabilidade e a
relevância da utilização das fontes renováveis, destaca-se a produção da energia elétrica proveniente da
energia solar através do efeito fotovoltaico. Segundo Lamberts et al. (2010), trata-se de um processo de
conversão silencioso, sem emissão de gases e sem a assistência de um operador para o sistema.
Nos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (SFCR) a energia elétrica produzida pelo gerador
fotovoltaico é injetada diretamente à rede e não há necessidade de banco de baterias (PINHO; GALDINO,
2014).
Segundo Freitas e Hollanda (2015), os SFCR possuem uma configuração padrão no mercado
brasileiro, sendo constituídos pelos painéis fotovoltaicos, por um inversor de freqüência e por um medidor
bidirecional, conforme indicação na Figura 1.

Figura 1 – Desenho esquemático de um SFCR (SOLARIZE, 2017)

Os painéis fotovoltaicos são formados por
módulos que possuem as células fotovoltaicas,
as quais representam as unidades básicas do
gerador fotovoltaico, pois são capazes de
converter a luz solar em eletricidade. O
inversor de freqüência é o equipamento
utilizado para converter o sinal gerado em
corrente contínua para corrente alternada,
permitindo a injeção da energia gerada na rede
da concessionária ou a utilização pela unidade
consumidora. O medidor bidirecional é
responsável pela leitura do fluxo de entrada e
saída de energia da unidade consumidora.

Os sistemas solares fotovoltaicos integrados a edificações urbanas e interligados à rede elétrica da
concessionária oferecem vantagens significativas para o sistema elétrico, dentre as quais muitas delas estão
relacionadas a custos que podem ser evitados, como a minimização de perdas por transmissão e distribuição
de energia e a redução de investimentos nessas linhas de transmissão e distribuição (RÜTHER, 2004).
De acordo com Pinho e Galdino (2014), o território brasileiro recebe elevados índices de irradiação
solar se comparado com países do continente europeu, onde a energia fotovoltaica já está mais difundida
para a geração de energia elétrica. Porém, constata-se que o avanço tecnológico brasileiro para produção de
energia elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos tem passado por fases de crescimento.
Os obstáculos que dificultam a implantação de tecnologias de energias renováveis tanto em países em
desenvolvimento quanto nos países industrializados são grandes e reais. Tais obstáculos estão atrelados a
fatores como: organização do mercado, preços e impostos da energia, legislações e forças políticas,
disponibilidade e desempenho tecnológico e decisões tomadas por consumidores e empresas (VIANNA,
2010).
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Segundo Lamberts et al. (2010), há a expectativa de que num futuro próximo a energia solar
fotovoltaica componha a matriz energética brasileira a custos competitivos, tendo em vista o excelente
potencial para aplicação dessa fonte renovável num país tropical e com altos níveis de radiação solar.
Portanto, considerando-se a importância da energia fotovoltaica para uma matriz energética e da
compreensão dos custos que envolvem esse investimento, o presente artigo avalia a viabilidade econômica
de um sistema fotovoltaico descentralizado e conectado à rede elétrica, o qual está instalado em um
restaurante do município de Belo Horizonte/MG.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é avaliar, de maneira simplificada, a viabilidade econômica de dois sistemas
fotovoltaicos conectados à rede elétrica em um restaurante do município de Belo Horizonte/MG. Um
sistema, já existente, atende uma parcela da demanda de energia do estabelecimento; o outro sistema foi
orçado junto a uma empresa especializada para atender a demanda total de energia do estabelecimento.

3. METODOLOGIA
Este trabalho avalia de modo simplificado a viabilidade econômica de dois sistemas fotovoltaicos conectados
à rede elétrica através do cálculo de quatro variáveis econômicas.
A análise será efetuada em três etapas principais que estão enumeradas e detalhadas nos subitens a
seguir.

3.1. Definições e premissas
Nesta etapa serão definidas as variáveis econômicas, o intervalo de tempo para análise, o fluxo de caixa e os
cenários econômicos.

3.2. Coleta de dados
Nesta etapa será efetuado o levantamento de dados do local de estudo, tais como as características do SFCR
instalado e seus custos iniciais de instalação e manutenção, a energia consumida e a energia injetada pelo
estabelecimento e as tarifas cobradas pela energia consumida e pagas pela energia injetada pela
concessionária local. Também será efetuado um orçamento de um SFCR junto a uma empresa especializada,
visando atender a demanda total de energia do estabelecimento.

3.3. Estudos simplificados das viabilidades econômicas
Utilizando as informações obtidas nos itens 3.1 e 3.2, nesta etapa serão realizados os estudos simplificados
das viabilidades econômicas dos SFCR instalado e orçado.

4. DESENVOLVIMENTO
4.1. Definições e premissas
4.1.1. Variáveis econômicas
O método do valor presente líquido (VPL) mede o valor presente dos fluxos de caixa gerados pelo
investimento durante sua vida útil, conforme a Equação 1 a seguir. O objetivo do VPL é encontrar
alternativas de investimento que tenham um custo de implantação menor do que o retorno obtido (Samanez,
2007).
Equação 1

Onde:
VPL é o valor presente líquido [R$];
FCt representa o fluxo de caixa no t-ésimo período [R$];
I é o investimento inicial [R$]
K é o custo do capital [%];
Critério de decisão: se VPL > 0  projeto economicamente viável.
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O método da taxa interna de retorno (TIR) tem como objetivo encontrar um taxa intrínseca de
rendimento. Por definição, a TIR é a taxa de retorno do investimento. Ela é uma taxa hipotética (i) que anula
o VPL na Equação 2 a seguir (Samanez, 2007). Após a obtenção do valor da TIR, deve-se compará-la com a
o custo do capital (K).
Equação 2

Onde:
i é a taxa interna de retorno [%];
VPL é o valor presente líquido [R$] e deve ser igual a zero nesse caso;
FCt representa o fluxo de caixa no t-ésimo período [R$];
I é o investimento inicial [R$];
K é o custo do capital [%];
Critério de decisão: se i > K  projeto economicamente viável.
O método do payback é utilizado para determinar o tempo de recuperação do investimento, ou seja,
quanto tempo decorrerá até que o valor dos fluxos de caixa previstos se iguale ao investimento inicial. A
diferença entre o paybacks simples e o descontado é que no segundo considera-se o custo do capital no
tempo. O método consiste basicamente em se calcular o valor do tempo (t) na Equação 3 a seguir (Samanez,
2007).
Equação 3

Onde:
I é o investimento inicial [R$];
FCt representa o fluxo de caixa no t-ésimo período [R$];

4.1.2. Intervalo de tempo para análise
Para os cálculos do valor presente líquido, taxa interna de retorno e para as análises dos paybacks simples e
descontado, levou-se em consideração um período de 30 anos. Este período foi definido considerando as
observações de Rüther (2004) de que os painéis fotovoltaicos são projetados e fabricados para serem
utilizados em ambiente externo, sob sol, chuva e outros agentes climáticos, devendo operar de maneira
satisfatória por no mínimo 30 anos.

4.1.3. Fluxo de caixa
O cálculo do fluxo de caixa considera as entradas e as saídas de dinheiro ao longo do tempo, podendo-se
considerar o custo do capital ou não. Para a análise econômica proposta, considerou-se o fluxo de caixa total
do ano 1 (Junho/14 – Maio/15) para realizar a construção dos fluxos de caixa dos cenários futuros, ou seja,
repetiu-se o mesmo fluxo de caixa nos anos seguintes.
Dessa forma, nos cálculos simplificados dos indicadores da viabilidade econômica durante o período
de 30 anos utilizado como o tempo de vida útil do sistema:
• Foram desconsideradas eventuais modificações nas tarifas paga pela concessionária (ex: aumento
anual da tarifa paga);
• Foram desconsideradas eventuais modificações na geração de energia (ex: interrupções na geração
para manutenções ou devido a defeitos do sistema);
• Foram desconsideradas eventuais modificações no preço das manutenções periódicas (ex: aumento
do preço cobrado pelo serviço);
• Foram desconsiderados eventuais gastos com substituição de placas ou com quaisquer outros
componentes da instalação inicial.

4.1.4. Cenários econômicos
A construção dos cenários econômicos envolve a definição do valor do custo do capital (K) para o intervalo
de tempo analisado. Para o SFCR instalado, definiu-se três cenários econômicos denominados ‘A’, ‘B’ e ‘C’;
e para o SFCR orçado, um único cenário denominado ‘U’.
Para o SFCR instalado, foram considerados os valores da taxa SELIC ao ano, obtida no histórico das
taxas de juros fornecido no site do Banco Central do Brasil (2015). As taxas são apresentadas por períodos
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de vigência e, durante o período analisado para o investimento do estabelecimento, ocorreram oito períodos
de vigência relativos às taxas SELIC anuais. Portanto, três cenários para as taxas de juros nesses períodos de
vigência foram adotados, dentre os quais o cenário A corresponde ao valor da menor taxa SELIC ao ano
(10,90% a.a.), o cenário B corresponde ao maior valor da taxa SELIC ao ano (13,15% a.a.) e o cenário C
corresponde à média das taxas SELIC ao ano (11,68% a.a.) nesses períodos considerados.
Para o SFCR orçado, foi considerado o valor da taxa SELIC ao ano (13,15% a.a.) para o período de
vigência mais recente disponível no histórico das taxas de juros no site do Banco Central do Brasil (2015).

4.2. Coleta de dados
4.2.1. Instalações do SFCR do local de estudo
O sistema fotovoltaico instalado no restaurante é descentralizado e conectado à rede elétrica da
concessionária local, sendo composto por dois módulos fotovoltaicos fabricados pela Kyocera com células
de silício policristalino (p-Si), da série KD 140 F, SX Series. Eles estão orientados para o norte geográfico e
dispostos numa inclinação de 20º. De acordo com a especificação do fabricante cada painel fotovoltaico
possui 36 células fotovoltaicas, 150 cm de comprimento por 66,8 cm de largura e potência nominal máxima
de 140 W.
A leitura da energia injetada é feita por um relógio bidirecional que lê a entrada e a saída de energia do
estabelecimento registrando o valor das duas leituras e não somente o da leitura líquida (saída de energia
menos entrada de energia).

4.2.2. Energia consumida pelo estabelecimento x energia injetada pelo SFCR
Foram analisadas as contas de energia do estabelecimento num intervalo de 12 meses, sendo este período do
mês de Junho/2014 ao mês de Maio/2015. Durante este período, foram consumidos 10799 kWh (média de
899,91 kWh/mês) e injetados 855 kWh (média de 71,25 kWh/mês).

4.2.3. Tarifa cobrada pela energia consumida x tarifa paga pela energia injetada
Analisando-se o mesmo período de meses descrito no item 4.2.2., obteve-se que o preço médio cobrado pelo
kWh consumido foi de R$0,608010954 e o preço médio pago pelo kWh injetado foi de R$0,585361908, os
quais representam as tarifas considerando-se os impostos.

4.2.4. Custos iniciais de instalação e custos de manutenção
De acordo com os proprietários do restaurante, o SFCR instalado teve um custo inicial de R$10.000,00 e
possui um custo anual de manutenção de R$133,33 para a limpeza de duas placas fotovoltaicas a cada três
meses.
A partir das informações obtidas nos itens 4.2.2 e 4.2.3., solicitou-se um orçamento de um novo
sistema fotovoltaico conectado a rede elétrica para o estabelecimento junto a uma empresa especializada.
Como o SFCR instalado atende somente uma parcela da demanda mensal do restaurante, neste
orçamento solicitou-se que o sistema fotovoltaico pudesse gerar até 100% da energia consumida
mensalmente pelo estabelecimento. O preço considerado para a tarifa cobrada pela concessionária foi igual
ao preço médio da energia consumida obtido no item 4.2.2.
Para instalar o SFCR orçado é necessário um investimento de R$65.060,00 e, baseando-se no mesmo
valor, atividade e freqüência de manutenção do SFCR instalado, o custo anual para limpeza das 28 placas
fotovoltaicas do sistema orçado seria de R$1.866,62.

4.2.5. Características e estimativa de produção do SFCR orçado
O sistema fotovoltaico orçado junto a empresa especializada se caracteriza por ser um sistema
descentralizado e conectado a rede elétrica da concessionária local, sendo composto por 28 painéis solares
fotovoltaicos da marca Yingli, modelo YL250P 28b, com 165 cm de comprimento, 990 cm de largura e
potência nominal máxima de 250W .
Apesar de ter sido solicitado que o SFCR orçado atendesse 100% da demanda mensal de energia do
estabelecimento, a empresa que efetuou o orçamento realizou uma estimativa da produção de energia elétrica
para cada mês do ano, conforme o Gráfico 1 a seguir.
Gráfico 1– Leituras mensais estimadas do SFCR orçado para a energia que seria injetada em 1 ano.
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A empresa considera em seu orçamento que a média anual estimada para a geração de energia elétrica
pelo sistema fotovoltaico é igual à média mensal multiplicada por doze meses, totalizando 10584 kWh/ano.

4.3. Estudos simplificados das viabilidades econômicas
4.3.1. SFCR instalado
Para a realização do estudo simplificado da viabilidade econômica do SFCR instalado, utilizou-se o
Microsoft Excel® para calcular o fluxo de caixa, o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, o
payback simples e o payback descontado.
Primeiramente, definiu-se que o fluxo de caixa anual, para o período analisado, consideraria entrada e
saída de capital. No ano 0, foi considerada uma saída de capital referente ao investimento inicial, conforme
item 3.2.4., e nenhuma entrada de capital. A partir do ano 1, na entrada de capital foi considerado o valor
descontado pela concessionária nas contas de luz do estabelecimento. Este valor foi obtido considerando-se a
multiplicação entre o valor anual injetado pelo estabelecimento e o preço médio anual pago pela
concessionária pela energia injetada, conforme itens 4.2.2. e 4.2.3. Na saída de capital foi considerado o
valor anual gasto com manutenções conforme item 4.2.4. O fluxo de caixa pode ser observado na Tabela 1 a
seguir:
Tabela 1 – Fluxo de caixa simples do SFCR instalado
Variável
Entrada de Capital
Saída de capital

Ano

Ano

Ano

Ano

0

1

2

n

R$ 500,87

R$ 500,87

R$ 500,87

R$

-

R$ (10.000,00) R$ (133,33) R$ (133,33) R$ (133,33)

Fluxo de Caixa Simples R$ (10.000,00) R$ 367,54

R$ 367,54

R$ 367,54

Aplicando-se os conceitos e fórmulas descritos no 4.1.1. e os cenários econômicos explicados no item
4.1.4., foram obtidos os resultados para a análise da viabilidade econômica do SFCR instalado, mostrados na
Tabela 2 abaixo.
Tabela 2 – Resultados das variáveis econômicas para o SFCR instalado
VPL
(R$)

TIR (% a.a.)

Payback simples
(anos e meses)

Payback descontado
(anos e meses)

Cenário A
(10,90% a.a.)

(6779,43)

0,64

27 anos e 2
meses

Não calculado*

Cenário B
(13,15% a.a.)

(7273,71)

0,64

27 anos e 2
meses

Não calculado*

Cenário C
(11,68% a.a.)

(6967,73)

0,64

27 anos e 2
meses

Não calculado*

* Impossível de ser calculado para o período, pois no último ano considerado (ano 30), o fluxo de caixa
descontado acumulado ainda apresenta valor negativo (R$6779,43) e o valor presente do fluxo de caixa
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descontado é muito baixo (R$16,50), gerando péssima expectativa futura para o retorno financeiro. O mesmo
acontece de maneira análoga para os outros dois cenários.

4.3.2. SFCR orçado
Para realizar o estudo simplificado da viabilidade econômica do SFCR orçado adotou-se a mesma planilha
desenvolvida e período de 30 anos utilizados no estudo da viabilidade econômica do SFCR já instalado no
estabelecimento para calcular o fluxo de caixa, taxa interna de retorno, valor presente líquido e payback
simples e descontado.
Em relação ao fluxo de caixa, no ano 0 considerou-se a mesma situação, na qual a saída de capital é
igual ao investimento inicial, conforme item 4.2.4., e a entrada de capital não existiu. A partir do ano 1, na
entrada de capital foi considerado um valor estimado descontado pela concessionária nas futuras contas de
luz do estabelecimento, este valor foi obtido considerando-se a multiplicação entre a estimativa da produção
média anual de energia elétrica do sistema fotovoltaico e o preço médio anual pago pela concessionária pela
energia injetada, conforme itens 4.2.5. e 4.2.2., respectivamente. Na saída de capital foi considerado o valor
anual que seria gasto com as manutenções trimestrais, conforme item 4.2.4. O fluxo de caixa supracitado
pode ser observado na Tabela 2 a seguir:
Tabela 3 – Fluxo de caixa simples do SFCR orçado
Variável
Entrada de Capital
Saída de capital

Ano

Ano

Ano

Ano

0

1

2

n

R$ 6.195,47

R$ 6.195,47

R$ 6.195,47

R$

-

R$ (65.060,00) R$ (1.866,67) R$ (1.866,67) R$ (1.866,67)

Fluxo de Caixa Simples R$ (65.060,00) R$ 4.328,80

R$ 4.328,80

R$ 4.328,80

Novamente, aplicando-se os conceitos e fórmulas descritos no 4.1.1. e o cenário econômico ‘U’
explicado no item 4.1.4., foram obtidos os resultados para a análise da viabilidade econômica do SFCR
orçado, mostrados na Tabela 4 abaixo.
Tabela 4 – Resultados das variáveis econômicas para o SFCR instalado

Cenário U
(13,15% a.a.)

VPL (R$)

TIR (% a.a.)

Payback simples
(anos e meses)

Payback descontado
(anos e meses)

(32.950,07)

5,20

15 anos

Não calculado*

* Impossível de ser calculado para o período, pois no último ano considerado (ano 30), o fluxo de caixa
descontado acumulado ainda apresenta valor negativo (R$32950,07) e o valor presente do fluxo de caixa
descontado é baixo em relação ao fluxo de caixa (R$106,35), gerando péssima expectativa futura para o
retorno financeiro.

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
5.1. Coleta de dados
Nesta etapa observa-se que o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica instalado no restaurante está
subdimensionado, pois ele produz aproximadamente 7,92% da energia que o estabelecimento demanda
mensalmente, ou seja, o restante necessário é pago mediante utilização da provida pela concessionária.
Por outro lado, após analisar o Gráfico 1, observa-se que o SFCR orçado foi bem dimensionado para
atender a demanda energética considerada no ato do orçamento (900 kWh por mês), pois a média de geração
mensal apresentada pela empresa (882 kWh por mês) representa 98% desse valor. Dessa forma, o cliente
reduziria de maneira magnífica o valor pago a concessionária pelo restante de energia necessária à sua
demanda mensal.
Ressalta-se que a concessionária local não paga pela energia que o cliente injeta na sua rede elétrica, o
mesmo que ele cobra pela energia que ela fornece para esse mesmo cliente. Nesse caso, ela paga um valor
menor.
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As informações supracitadas podem ser observadas na tabela 5 abaixo.
Tabela 5 – Dados coletados em relação à demanda, estimativa de geração de energia e tarifas cobradas e
pagas para os SFCR instalado e orçado.
Variáveis

SFCR instalado SFCR orçado

Tarifa cobrada pela concessionária pela energia consumida (R$)

R$0,608010954

Tarifa paga pela concessionária pela energia injetada (R$)

R$0,585361908

Demanda média mensal considerada para os dois sistemas

899,91 kWh

Estimativa da energia mensal média gerada por cada sistema

71,25 kWh

882,00 kWh

Atendimento da demanda média mensal por cada sistema

7,92%

98%

5.2. Estudos simplificados das viabilidades econômicas
Observa-se que em nenhum dos três cenários apresentados para o SFCR instalado o investimento foi
economicamente viável quando analisado em relação ao custo do capital com o tempo, pois utilizando os
critérios de decisão mostrados no item 4.1.1., o VPL sempre foi negativo e a TIR menor do que o custo do
capital (SELIC) considerado para cada cenário.
O tempo de retorno do investimento para o payback simples do SFCR instalado é considerado muito
longo (27 anos e 2 meses), pois apresenta um valor que representa 90% do tempo mínimo de vida útil das
placas fotovoltaicas (30 anos), ou seja, o investidor teria somente hipotéticos 2 anos e 10 meses de lucro com
o sistema.
Em relação ao SFCR orçado, o cenário apresentado também não se demonstrou economicamente
viável quando analisado considerando-se o custo do capital com o tempo, tanto analisando o VPL quanto a
TIR. No entanto, o tempo de retorno do investimento para o payback simples apresentou um valor
relativamente melhor (15 anos), em relação ao sistema já instalado, pois representa metade da vida útil
mínima do sistema.
Um sistema bem dimensionado melhora as perspectivas econômicas com relação ao uso da tecnologia
fotovoltaica. A diferença do payback simples para os dois sistemas pode ser explicada mediante uma análise
do fluxo de caixa dos dois sistemas. É evidente que quanto maior o saldo ao final de um período analisado,
menor será o tempo de amortização do investimento inicial realizado. Portanto, nos dois casos,
desconsiderando-se a possibilidade de o usuário não realizar as manutenções periódicas necessárias às
instalações, o saldo ao final do período será maior quando a entrada de capital for maior. Como o valor da
tarifa paga pela concessionária é igual para os dois casos, conforme aponta a tabela 5, a diferença entre os
paybacks simples está na geração de energia. Desse modo, como fluxo de caixa do SFCR instalado
representa 3,68% do capital inicial investido neste sistema e o fluxo de caixa do SFCR orçado representa
6,65% do capital inicial para investir no sistema orçado, o retorno do investimento no segundo caso será
mais rápido, conforme aponta a tabela 6.

Tabela 6 – Custo inicial, fluxo de caixa em um ano e payback simples dos SFCR.
Custo
inicial

Fluxo de caixa em
um ano

Porcentagem do fluxo de caixa em um
ano com relação ao custo inicial

Payback
Simples

SFCR
instalado

R$10000,00

R$367,54

3,68%

27 anos e 2
meses

SFCR
orçado

R$65060,00

R$4328,80

6,65%

15 anos

6. CONCLUSÕES
Concluiu-se na análise simplificada da viabilidade econômica dos investimentos que, tanto o sistema atual
instalado, o qual atende aproximadamente 8% da demanda energética do empreendimento, quanto ao sistema
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orçado, dimensionado para suprir a demanda energética total do restaurante, não se apresentaram
economicamente atrativos, considerando nos cálculos as entradas e saídas de capital do cenário atual (sem
eventuais modificações futuras), principalmente quando as variáveis econômicas envolviam o custo do
capital no tempo.
Nos cenários considerados, a utilização do método do valor presente líquido para o cálculo da
viabilidade econômica do investimento no SFCR deixou claro que o atual panorama econômico do país
afasta os consumidores de investir nessa tecnologia, pois os fluxos de caixa perdem muito valor com o
tempo, impossibilitando o cálculo do payback descontado dentro dos 30 anos adotados.
Pelo método do payback simples, que não leva em consideração o custo do capital no tempo, obtevese um resultado dentro dos 30 anos adotados. No entanto, os resultados obtidos para o sistema já instalado e
o sistema orçado foram muito diferentes, com o segundo retornando o capital investido 12 anos mais rápido
que o primeiro. Dessa forma, o presente estudo esclarece questões referentes aos custos de implantação e de
manutenção dos sistemas fotovoltaicos, demonstrando a importância do correto dimensionamento do sistema
para um retorno financeiro satisfatório. O correto dimensionamento do sistema fotovoltaico mostrou-se
fundamental para se obter um benefício maior com a tecnologia.
Os resultados deste estudo evidenciam também que o apoio governamental é um fator determinante
para se disseminar a tecnologia no Brasil, uma vez que os investimentos iniciais são muito altos, o preço
pago pela energia injetada é comumente inferior ao preço cobrado pela energia consumida e, no cenário
considerado neste estudo, as taxas de juros são extremamente maiores que as taxas internas de retorno.
Portanto, os resultados obtidos neste estudo de caso evidenciam que a tecnologia gera impactos
satisfatórios em relação às instalações (processo de conversão silencioso e sem emissão de gases), às
manutenções (limpezas periódicas simples) e ao fato do usuário poder gerar a sua própria energia elétrica
(sistema descentralizado), diminuindo o gasto com a mesma (cobranças elevadas por transmissão e
distribuição) e reduzindo impactos sociais e ambientais, trazendo, assim, satisfação pessoal.
Contudo, para fomentar o uso em massa dessa tecnologia, o governo e as empresas devem fornecer
políticas favoráveis aos consumidores interessados, as quais levem à redução dos investimentos iniciais e/ou
aumento do saldo positivo dos fluxos de caixa, fazendo com que o tempo de retorno do investimento seja
mais interessante.
Isto pode ocorrer, por exemplo, através da redução das taxas de juros para os consumidores e empresas
que queiram investir na tecnologia, no fornecimento de subsídios para implementação e/ou no aumento do
preço pago pela energia injetada na rede elétrica pública.
Espera-se que este estudo venha incentivar e catalisar a implantação de tais políticas, contribuindo
para a utilização em massa de tal tecnologia, reconhecidamente válida e vantajosa, para a geração de energia
limpa nas cidades.
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RESUMO

O artigo apresenta um estudo de caso do projeto de uma edificação de escritórios voltada para a obtenção de
uma alta performance energética dentro do contexto tecnológico e climático do estado do Ceará. A principal
premissa é ganhar eficiência ao reduzir o uso de sistemas ativos através do auxílio de simulações
computacionais integradas ao processo de projeto. Para tanto, empregou-se simulações computacionais de
dinâmica dos fluidos e processos evolutivos de otimização por algoritmos genéticos para aproveitamento da
luz natural. O artigo traz os resultados preliminares obtidos até o momento, bem como os próximos passos da
pesquisa. É relatado ainda o processo projetual adotado, o qual constitui-se como método que poderá ser
aplicado na elaboração de projetos arquitetônicos para outras edificações de mesma tipologia e de contexto
climático similar.
Palavras-chave: conforto ambiental, eficiência energética, simulação computacional, processo de projeto,
edifícios de escritórios.

ABSTRACT

This paper presents the case of an office building design oriented towards high energy performance in the
technological and climatic context of the state of Ceará. The main guideline is to gain efficiency through the
reduction of active systems` usage demand by employing computational simulations embedded within
design process. To accomplish this computational fluid dynamics and evolutionary processes through genetic
algorithms to maximize natural lighting were used. This paper shows partial results of such simulations as
well highlights the next steps to be taken in this research. Design process is also reported, to be used as a
reference for future projects of the same typology and technological and climatic context.
Keywords: environmental comfort, energy efficiency, computational simulation, design process, office
buildings.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo o Balanço Energético Nacional, 50,8% da energia elétrica do Brasil é consumida pelo setor
de edificações (BRASIL, 2016), ocorrendo principalmente durante a vida útil do edifício, para sua operação
e atividades cotidianas dos usuários (UNEP, 2009), sendo a maior parte consumida por sistemas artificiais
para iluminação, condicionamento de ar e aquecimento de água. Em climas quentes e úmidos, a demanda
energética de sistemas ativos, como climatização e iluminação artificial chega a ser 47% e 22%,
respectivamente, da demanda energética de edifícios de escritórios (ELETROBRÁS, 2007). Uma vez que as
pessoas passam a maior parte do seu tempo dentro de espaços edificados para desempenhar suas atividades
diárias, as características de conforto ambiental dos edifícios acabam por ser determinantes no perfil de
consumo energético desse setor (MONTEIRO, 2015, p. 27). Esses gastos são estimulados particularmente
pela cultura do ambiente climatizado no espaço de escritório, aumentando o consumo de energia elétrica das
edificações, especialmente das que apresentam uma arquitetura majoritariamente dependente de sistemas
ativos para climatização (JOHNSON, 2014; HENSEL, 2013). Uma alternativa para a redução significativa
da demanda energética desse setor é adaptar melhor os edifícios às características climáticas do local onde
ele será construído, fazendo uso de sistemas passivos, como o aproveitamento de iluminação e ventilação
naturais: a chamada arquitetura bioclimática.
Tal conceito tem origem no emprego de estratégias de conforto ambiental em edificações que remetem
à era pré-industrial, mas que, devido principalmente aos avanços tecnológicos e à adoção da climatização
artificial, vieram a ser consideradas defasadas e retrógradas diante de exigências normativas cada vez mais
rígidas (JOHNSON, 2014; HENSEL, 2013). Esta relação entre sistemas ativos e arquitetura se tornou um
vínculo de dependência através da evolução tipológica dos edifícios de escritório durante o período
denominado Modernismo, especialmente pela linha do International Style, que passou a replicar
indiscriminadamente edifícios com grandes fachadas envidraçadas sem considerar as variáveis climáticas do
seu entorno, aumentando a necessidade de utilização de sistemas ativos para garantir conforto ambiental aos
usuários e conseqüentemente, elevando os gastos energéticos (MALLGRAVE, 2011). A elevação desses
gastos em um contexto de crises energéticas e ambientais fomentaram a discussão acerca da importância da
eficiência energética, que no início dos anos 90 se aproximou da crescente discussão social pautada pela
sustentabilidade, o que acabou por impulsionar a produção de uma arquitetura mais sustentável e
energeticamente eficiente, desta vez munida de ferramentas tecnológicas derivadas da Revolução
Informacional proporcionada pelos meios digitais (MALLGRAVE, 2011; DENARI, 2012). Atualmente a
otimização dos sistemas passivos durante o processo de projeto pode ser facilitada pelo uso de simulações
computacionais. Segundo Gonçalves, Moura e Kuniochi (2015), a adoção dessas simulações como
ferramenta de teste para avaliar a performance da edificação é muito importante para a redução da demanda
energética se realizada nas etapas iniciais de concepção arquitetônica. Tais ferramentas vêm encontrando
cada vez mais espaço dentro da prática de projeto ao redor do mundo, cuja adoção foi impulsionada
principalmente pela preocupação com projetos mais eficientes energeticamente em escritórios de Arquitetura
de grande porte (ANDERSON, 2014).
Diante deste contexto, está sendo desenvolvido um projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D),
intitulado Arquitetura de Performance para Eficiência Energética em Edificações. O intuito dessa pesquisa é
a elaboração de um projeto arquitetônico para tipologia de escritórios, voltado à eficiência energética,
utilizando ferramentas que auxiliem as tomadas de decisão de projeto e otimizem a performance do edifício
dentro do contexto de clima quente e úmido. Assim, foi trabalhada uma edificação experimental situada
dentro do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no litoral do estado do Ceará.

2. OBJETIVO

Este artigo tem por objetivo explanar as etapas do processo de projeto utilizando a concepção do
Edifício Experimental dentro do contexto mencionado, bem como apresentar os resultados preliminares de
otimizações arquitetônicas realizadas por meio de simulações digitais integradas ao processo de projeto.

3. MÉTODO

1509

2

O método de trabalho foi estruturado de acordo com as seguintes etapas: levantamento do estado da arte
sobre arquitetura de performance para eficiência ; leitura dos dados climáticos e definição de estratégias
bioclimáticas para conforto ambiental no local de projeto; concepção do partido arquitetônico;
desenvolvimento do projeto com simulações computacionais integradas.

3.1. Estado da Arte
O emprego das simulações computacionais na arquitetura desemboca no projeto baseado em performance, na
qual o desempenho da edificação se torna um norteador do processo de projeto, a par ou até mesmo
superando o aspecto formal (KOLAREVIC, 2014). As simulações adicionam mais camadas de informação
ao processo de projeto, podendo ser empregadas em diferentes etapas deste. Os seus resultados permitem o
refinamento do projeto, guiando o seu desenvolvimento em direção à uma maior eficiência (GONÇALVES;
BRUNELLI; BODE, 2015). Assim, o emprego dessas simulações é crucial, especialmente durante o
princípio do projeto, quando os potenciais ganhos de eficiência são maiores e as decisões arquitetônicas têm
maior impacto na performance da edificação. Contudo, a complexidade resultante desta crescente quantidade
de informação dificulta seu progresso, fazendo com que as decisões tomadas atinjam múltiplos aspectos do
projeto simultaneamente, provocando interações que alteram o projeto de uma forma difícil de prever, o que
torna o processo decisório custoso e complicado (HENSEL, 2013). Uma alternativa é realizar paralelamente
não só as simulações durante as primeiras etapas de projeto, como também buscar realizá-las dentro de um
mesmo ambiente, onde a informação resultante retroalimente o modelo, configurando uma arquitetura
generativa, onde a forma é uma resposta a um problema formulado previamente.
No cenário internacional a produção das primeiras experiências nesta área foram materializadas
através de técnicas sofisticadas tirando partido principalmente da personalização em massa e robotização da
produção, que são dependentes de um contexto tecnológico e socioeconômico muito diferentes do brasileiro.
Portanto, um diferencial desta pesquisa é a viabilização da execução de uma arquitetura voltada para a
performance utilizando a tecnologia construtiva tradicional, dominada localmente, em uma tentativa ainda
mais ortodoxa que a linha High-Low apresentada por Beaurecueil (2015), onde a simulação e produção de
peças personalizadas para execução em canteiro de obras se depara com a mão-de-obra tradicional.

3.2. Leitura Bioclimática

O local de implantação do edifício é um terreno de uma empresa geradora de energia instalada dentro do
CIPP, possuindo um entorno com edificações de pequeno porte, além de torres de resfriamento da
termoelétrica a sotavento. O entorno é caracterizado pela presença de cobertura vegetal nativa, de porte
mediano. O terreno está em um platô, com topografia praticamente plana (Figuras 1 e 2).

Figura 1 (à esquerda): Vista a partir do terreno das torres de resfriamento a sotavento. Fonte: Autores
Figura 2 (à direita): Vista a partir do terreno das edificações do entorno. Fonte: Autores

A etapa de levantamento de dados climáticos partiu da leitura de arquivos com formatação Typical
Metereological Year (TMY), que é um ano fictício construído a partir de meses escolhidos com base em uma
seqüência de anos registrados. Em virtude da falta de arquivos climáticos adequados sobre o clima do CIPP e
dada a sua proximidade com a cidade de Fortaleza, é possível utilizar o arquivo climático desta cidade sem
maiores prejuízos (BARNABY, 2011). Os estudos caracterizam o clima do sítio como possuindo uma alta
incidência de radiação solar direta; elevadas temperatura média e umidade relativa, ambas com constância ao
longo do ano; com a direção predominante dos ventos compreendida entre sul e leste.
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O emprego do diagrama bioclimático apresentado por Givoni (1994) revela a ventilação natural
como principal estratégia passiva para alcançar o conforto ambiental durante a maior parte do ano (Figura 2 e
3). O sombreamento de paredes e aberturas nas fachadas, protegendo contra a insolação excessiva, também
foi considerada uma prioridade, evitando o superaquecimento dos ambientes. Tais diretrizes também estão
previstas na NBR 15.220 (ABNT, 2005), para a Zona Bioclimática 8, com aberturas grandes e sombreadas.
Com base nestas diretrizes foram definidas estratégias para conforto ambiental adequadas ao
contexto climático do local, como: a ventilação cruzada, por sua eficácia e constância ao longo do ano típico;
uso de elementos vazados nas fachadas, como brises-soleil e cobogós, barrando a insolação direta, mas
permitindo a passagem dos ventos; a inércia térmica, amortecendo e atrasando o fluxo de calor irradiado pela
coberta; iluminação natural indireta, através de aberturas zenitais com um sistema de anteparos reflexivos e
aberturas laterais.

3.3. Concepção

A principal premissa para mitigação do consumo de energia elétrica do edifício foi reduzir a demanda por
ar-condicionado e iluminação artificial, por meio de estratégias passivas de projeto para obtenção de conforto
térmico e lumínico. O partido arquitetônico compreendeu, então, a elaboração de um projeto onde
coexistissem pelo menos dois tipos de ambientes - os climatizados e os não-climatizados. Neste segundo tipo
de ambiente foram localizadas as áreas de descompressão, previstas no programa de necessidades como
espaços de trabalho, mas também de descanso. Com isso esses ambientes foram associados ao conceito de
free-running buildings, no qual edificações operam sem qualquer tipo de condicionamento artificial
(HENSEL 2013; ETHERIDGE, 2012). Adicionalmente, foi adotado o conceito organizacional clean desk, o
qual permite que os usuários possam migrar livremente pelos espaços ofertados pela edificação, explorando a
heterogeneidade das qualidades ambientais do edifício, como diferentes níveis de iluminação, de privacidade
e de velocidade dos ventos.
O partido de Arquitetura fundiu esses valores e concebeu a área de descompressão como uma rede de
espaços de caráter híbrido ao funcionar como circulação, descanso e espaço de trabalho ao mesmo tempo,
operando com ventilação natural e iluminada primariamente por um sistema de iluminação natural. Ela é um
espaço de trabalho alternativo, projetada com base nos requerimentos do modelo de conforto adaptativo
(NICOL, 2004), respeitando as preferências da cultura corporativa por áreas climatizadas artificialmente, ao
mesmo tempo em que oferece espaços de trabalho auxiliares. Os ambientes tradicionais de trabalho, por sua
vez, foram subdivididos em zonas independentes, cujo dimensionamento foi racionalizado durante o
processo de projeto de modo a reduzir a carga térmica necessária para refrigeração, minimizando conflitos
típicos de escritórios provocados pela disputa dos set-points ar-condicionado, ao mesmo tempo em que
preservou a funcionalidade e quantidade necessária dos postos de trabalho.

3.4 Método de Projeto

Para explorar o conceito de arquitetura generativa durante o processo de projeto como forma de obter melhor
performance da edificação, foram empregados softwares que contribuíram nas tomadas de decisões, gerando
formas iniciais com base em simulações e permitindo a realização de ajustes geométricos para maximizar a
eficiência das estratégias escolhidas. O fluxo de trabalho envolveu inicialmente o modelador Rhinoceros 3D,
do tipo Computer Aided Design (CAD) associado ao plugin Grasshopper para gerar ambiente de
programação algorítmica de sintaxe visual. O processo de projeto foi fundamentado no desenvolvimento e
emprego de um conjunto de algoritmos para cada tipo de simulação prevista, respondendo diretamente no
ambiente CAD. Posteriormente, a informação destes modelos paramétricos simplificados foi transportada
para o ArchiCAD 19, software do tipo Building Information Modeling (BIM), para representar a arquitetura
adequadamente.

3.4.1 Organização Espacial

Foi realizado um estudo sobre as relações de atração e repulsão entre os ambientes previstos no programa de
necessidades, pelo qual, mediante processos participativos e análise de edifícios dentro da mesma tipologia,
foram desenvolvidos valores numéricos que foram tabulados em uma matriz triangular (Figura 3). Os dados
passaram então a informar um algoritmo de form-finding, processo através do qual se encontra uma forma
que seja resultante do equilíbrio de forças dentro de um dado limite, ou domínio, de acordo com um certo
estado de tensões (VEENEEDAAL, 2012). Através de um motor digital de simulação de forças físicas,
Kangaroo, o algoritmo forma um sistema que encontra formas equilibradas de organização dos ambientes
que satisfaziam as condições tabulares originais, mas ainda permitindo a intervenção humana ao longo das
simulações.
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Figuras 3: Maatrizes contendoo os dados tabuulares que desccrevem as relaçções entre os diiferentes ambieentes. À esquerrda, relações dee
atração e, à dirreita, relações de
d afastamento. As cores indiccam a intensidad
de de atração enntre os ambienttes, sendo o verrde uma atraçãoo
de maior intennsidade, o amarelo uma atraçãoo intermediária e o vermelho uma
u atração de menor intensiddade. Os número
os informam oss
ambientes: 0) Recepção/Espeera; 1) Diretoriaa/Secretaria; 2) Auditório; 3) Máquinas;
M
4), 5), 6) e 7) Salas de reunião; 8) e 9) Banheiros;;
10) Área de Trabalho;
T
11) Arquivo;
A
12) Suuporte/Contratoss; 13) Copa; 14
4) e 15) Áreas de
d Trabalho; 166) Circulação Vertical.
V
Fonte::
Autores. Fontee: Autores.

Som
mado a este processo,
p
um
ma diretriz addvinda da anáálise climáticca ressaltou a importância de orientarr
a edificaçãoo perpendicuularmente à incidência
i
doos ventos preedominantess, vindos do sudeste, paraa maximizarr
sua captação. Essa orienntação permiitiu, paralelam
mente aos reesultados do form-finding
f
g, a definição
o da forma e
da volumetrria da edificaação, resultanndo em um formato
f
elípttico, que aprresenta uma aalta relação entre
e
área dee
superfície e volume (Fiigura 4). Estaa sugestão de
d setorização foi então desenvolvida
d
a dentro de um
u processoo
tradicional, resultando na
n planta-baixa da edificaação (Figura 5).

Figura 4 (à esquerda): Resulttado da simulaçção física de attrações, afastam
mentos e colisõees das bolhas correspondentess aos ambientess
enumerados: 1)
1 Recepção; 2)) Diretoria; 3) Auditório;
A
4) Máquinas;
M
5) Reeuniões; 6) Bannheiros; 7) Áreaas de Trabalho; 8) Arquivo; 9))
Copa. Linha diagonal
d
tracejaada representanndo o eixo longgitudinal do ediifício; linhas enntre ambientes e pontos cardeeais e colateraiss
representam ass atrações e suaas intensidades; hull cinza conttornando as bollhas definindo a envoltória “elíptica” do edifício.
Figura 5 (à dirreita): Planta-baaixa da edificaçção baseada no resultado da siimulação. Destaacada de verde,, a área de desccompressão quee
funciona sem condicionamennto artificial e inncorpora áreas de
d lazer, descan
nso e trabalho. Fonte:
F
Autores..

3.4.2 Venttilação Natu
ural

A captação dos ventos predominant
p
tes durante o dia é o prin
ncipal fator para
p
garantia de conforto térmico nass
áreas não condicionadas, e durante a noite é im
mportante pello efeito de resfriamentoo noturno, qu
ue diminui a
carga térmiica acumuladda durante o dia na ediificação (GIV
VONI, 19944). Tendo em
m vista as alterações
a
dee
pressão e velocidade
v
d ar decorrrente da geoometria faceetada e fragm
do
mentada dass áreas de trabalho,
t
foii
utilizado o software
s
CFD
D ANSYS-C
CFX, para sim
mulação de ventilação
v
naatural. Os esttudos compu
utacionais dee
dinâmica doos fluidos annalisaram o comportamennto do fluxo de ar por meeio de indicaddores como velocidade
v
e
direção, levvando em connta os obstácculos do entoorno, bem com
mo o espaço da edificaçãão.
Paraa a redução do número de
d cenários a ser simulado, optou-see pelos ventoo vindos do leste, após a
constataçãoo de sua preddominância durante o período
p
de fu
uncionamentto da edificaação. O estu
udo de Leitee
(2015) sobrre o clima de
d Fortalezaa traz a veloocidade dos ventos em 4,54m/s com
mo dado dee entrada daa
simulação. Foi construíído um perfiil de velociddade dos ven
ntos locais a partir de um
ma fórmula exponenciall
pela Buildinng Research Establishmeent (1978 appud LEITE, 2015),
2
cuja análise
a
do tippo de terreno do projetoo
relevou coeeficientes de k = 0,52 e a = 0,25 e o parâmetro
p
de altura calculado automaaticamente peelo software..
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Uma simulação do tipo Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) foi realizada seguindo a metodologia
apresentada em Leite (2015), utilizado o modelo de turbulência k-ε e esta definida em 5%. As simulações
foram todas isotérmicas e usaram ar a 25°C, sem levar em consideração forças convectivas, com o critério de
convergência definido em 10-4 e que pode ser considerado razoavelmente convergido. Uma malha
desestruturada foi utilizada em conjunto com uma camada de células prismáticas no piso e nas faces das
edificações dentro de um domínio cilíndrico, observando as devidas proporções mínimas para a redução do
efeito de blocagem.

Figura 6 (à esquerda): Simulação do comportamento da ventilação proveniente da direção leste no terreno, incluindo obstáculos
existentes no entorno, que conta com pequenas edificações de pequeno porte.
Figura 7 (à direita): Planta-baixa resultante da simulação do comportamento do fluxo de vento dentro da área de descompressão. Em
cinza, velocidades abaixo do necessário para trazer conforto dentro de um momento crítico, em ciano, ventos com velocidade dentro
da faixa de conforto; e em magenta, ventos velozes demais para um ambiente de trabalho. Fonte: Autores

A simulação CFD facilitou o ajuste do projeto através de refinamentos, melhorando o fluxo de ar nos
pontos de interesse da área de descompressão que abrigam mobiliário para os usuários, permitindo avaliar o
comportamento da ventilação em diferentes etapas de projeto, desde estudos no terreno para melhorar a
incidência dos ventos durante a implantação (Figura 6); como no desenvolvimento da planta, sendo
sobreposta uma região que demarca possíveis áreas de conforto térmico através do modelo de conforto
adaptativo (Figura 7).
Para este modelo de conforto, a velocidade do ar é considerada um parâmetro essencial e precisa
estar dentro de uma margem calculada para o ambiente ser, de fato, confortável termicamente (NICOL,
2004; MONTEIRO, BITTENCOURT, YANNAS, 2015). A análise do arquivo climático forneceu dados
para a suposição de um cenário de pior caso de um dia típico de trabalho, assumindo uma temperatura
operativa de 31ºC e temperatura média do ambiente externo de 29ºC. Para o cálculo preliminar desta faixa de
conforto durante o processo de projeto, foi utilizada como ferramenta de apoio a calculadora CBE Thermal
Comfort Tool (2017) com o modelo de conforto adaptativo previsto na ASHRAE-55 (2013). Para os limites
de 90% de aceitabilidade, uma regressão manual realizada pelos autores encontrou uma velocidade mínima
de 0,9m/s e a máxima em 2,5m/s, evitando problemas práticos em ambientes de trabalho (VECCHI, 2011).
Para guiar o processo de projeto, esta faixa foi superposta nos resultados de modo a retornar visualmente as
melhorias do projeto de Arquitetura.
3.4.3 Iluminação Natural
3.4.3.1 Cobogós e Brises
Para garantir uma maior eficiência lumínica, buscou-se realizar o máximo aproveitamento da iluminação
solar indireta, com o intuito de evitar, além do ganho de carga térmica, gastos desnecessários com
iluminação artificial. Para isso foram empregados brises e cobogós nas fachadas de maior comprimento,
sudeste e noroeste, permitindo a entrada de luz pelas laterais do edifício. Esses elementos foram otimizados
por meio de modelagem paramétrica no Grasshopper e simulação no software Geco, interface para a
ferramenta de análise solar Autodesk Ecotect Analysis. Por meio dessas simulações foi possível definir o
quão grande seriam as aberturas dos cobogós e o qual deveria ser o espaçamento entre os brises, como pode
ser visto nas figuras 8 e 9.
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Figura 8 . Diaagrama Estereoggráfico Solar daas três orientaçõões predominan
ntes da fachadaa curva onde os cobogós foram
m utilizados. Ass
linhas de cor ciano
c
representtam a projeção dos percursos diários
d
do sol no
n céu, nascenddo no leste e see pondo no oestte. As linhas dee
cor laranja (annalemas) representam uma projjeção do percurrso solar no céu
u ao longo do anno quando obseervado em um mesmo
m
horário..
O analema em
m destaque é o de
d 16:00. Fonte:: Autores, com base no software Solar Tool.

Figura 9: Anállise solar dos brises em simulaações de modellos parametrizaados para a distrribuição graduaal das peças com
m afastamentoss
diferentes, meediante orientaçção de regiões específicas de uma segunda fachada curva, como à direitaa da imagem, em
e perspectivaa
esquemática do
d conceito. Fonnte: Autores, coom base nos sofftwares Rhinoceeros 3D e Grassshopper.

A fachada currva onde os
o cobogós foram utillizados foi discretizadaa em três orientaçõess
predominanntes, para a aplicação
a
de três dimensõões diferentees de aberturras, distribuídas de forma gradual aoo
longo do edifício. Nos cálculos daa ferramentaa Solar Tooll, do Ecotecct, mantendoo-se como parâmetro
p
dee
entrada a mesma
m
profuundidade de 20 cm para os cobogós,, assim com
mo a carta soolar do local do edifício,,
chegou-se a dimensões de aberturas de, respectivvamente, 6, 8 e 16 cm dee lado, dos blocos mais voltados
v
paraa
o oeste paraa os mais vooltados para o norte, de forma
f
que to
oda a fachadaa ficasse som
mbreada até o horário dee
encerramennto das atividdades do ediffício, às 16:000 (Figura 8). De maneiraa análoga, oss brises foram
m calculadoss
para um únnico valor de entrada refeerente à proffundidade daas peças, 40 cm, também
m usando a caarta solar doo
local do ediifício, lida attravés do pluugin Geco deentro do mod
delador param
métrico Grassshopper, qu
ue, para cadaa
um dos vãos entre pilarees da fachada curva, calcculou um dife
ferente espaçamento entree os brises, de
d forma quee
a fachada ficasse
f
totalm
mente sombreada a parttir do horáriio de início das atividaddes do edifíício, às 7:000
(Figura 9).
3.4.3.2 Cob
berta e Anteparos Reflexxivos
Além de gaarantir a enttrada de iluuminação pellas fachadass, foram inseeridas abertuuras zenitaiss na cobertaa
(Figura 10),, permitindo a entrada dee luz na partee central da edificação.
e
E
Entretanto,
paara evitar a in
ncidência dee
luz direta, foram
f
colocaados anteparros reflexivoos, abaixo deessas aberturras (Figura 111), capazes de refletir a
luz para o forro da lajee, trazendo luz difusa para
p
o interio
or do edifíciio. O calor ssolar incide diretamentee
apenas nessses antepaross, executadoss com materriais isolantes térmicos de
d baixa emisssividade nas superfíciess
inferiores e de alta refleexão nas supperfícies superiores (ACM
M de cor meetálica com aacabamentoss escovado e
polido, resppectivamentee, com entre camada de espuma
e
isolaante). Localiizados em nííveis acima das
d salas, oss
anteparos garantem
g
quee as trocas convectivas
c
m
mantenham
o ar aqueciddo pelo sol ssempre acima, longe doss
usuários, onnde a ventilação cruzada do edifício pode
p
realizarr o seu arrefeecimento e exxaustão. Essses antepaross
e aberturas também forram otimizaddos através de
d modelageem paramétrrica no Grassshopper e siimulados noo
software de análise solaar Diva.

Figura 10: Coorte esquemáticoo mostrando a circulação
c
e as salas, com o segundo nível de coberta acima definido pela laaje nervurada e
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as aberturas zenitais, bem como os anteparos reflexivos posicionados logo abaixo. Fonte: Autores.

Figura 11 (à esquerda): Corte esquemático do anteparo posicionado abaixo da laje nervurada, com o bloqueio total da radiação direta,
mediante relação entre as dimensões a, h, b e l. Fonte: Autores.
Figura 12 (à direita): Definição algorítmica no Grasshopper, fazendo uso do modelo da envoltória do edifício e a geração
automatizada das geometrias otimizadas pelo algoritmo genético: aberturas zenitais e dimensões a, h, b e l dos anteparos. Fonte:
Autores.

Para a otimização das distribuições de aberturas na laje nervurada e o dimensionamento e
posicionamento dos anteparos reflexivos, técnicas computacionais de otimização evolutiva - algoritmos
genéticos - simulam um processo análogo à seleção natural darwiniana para alterar atributos (genes)
geométricos dos anteparos (tamanhos, formatos e afastamentos da laje, vide variáveis na Figura 11) para
aperfeiçoá-los, a fim de maximizar a entrada de luz difusa na circulação e nas áreas de descompressão). O
algoritmo expresso na sintaxe visual do Grasshopper (Figura 12), com a geração das geometrias simuladas
para os anteparos e a posição das aberturas feitas na laje nervurada, calcula, por meio do plugin de algoritmo
genético Galapagos e com as variáveis fixas de entrada l e h, a dimensão b que bloqueia a luz solar direta e a
combinação de dimensão a com seleção específica de aberturas zenitais que mais reflete luz para o interior
do edifício.
Na Figura 13, o resultado final da otimização, mostrando as projeções das aberturas feitas na laje
nervurada (quadrados) e dos anteparos (contornos fechados ao redor dos quadrados), bem como os níveis de
fator de luz diurna no interior da edificação através da escala cromática. O fator de luz diurna é a razão entre
a iluminância interna e iluminância externa de um edifício, de acordo com definições específicas da CIE Comission Internationale de l'Eclairage (TREGENZA, 1980), ou seja: o quão claro o espaço interno está em
relação à iluminância externa, em porcentagem. Todas as simulações do processo de otimização evolutiva
dos anteparos foram realizadas, para efeitos comparativos entre as suas possíveis geometrias, com
configurações padrões do Radiance para cálculos com até 4 reflexões difusas (-ab 4), 1000 divisões de
ambiente (-ad 1000), 20 super-amostras de ambiente (-as 20), 300 como densidade máxima de valores de
ambiente para interpolação (-ar 300) e precisão de ambiente igual a 0.1 (-aa 0.1). A malha de análise para o
plano simulado tem células com 1 m de lado. O material usado para todos os elementos geométricos da cena
simulada foi configurado como do tipo plastic, opaco, com configurações mínimas de specularity e
roughness (especularidade e rugosidade), simulando propriedades de pinturas genéricas com refletância de
70%. Na Figura 14, uma perspectiva interna simula o efeito da iluminação no forro da laje nervurada.

Figura 13: Simulação em ferramenta de análise lumínica dos anteparos reflexivos e das aberturas zenitais. Fonte: Autores, com base
no software de análise solar Diva.
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4. RESULTADOS

Figura 14: Perspectiva de um dos anteparos reflexivos.

Por meio da estratégia de redução das áreas condicionadas artificialmente e pelo complemento com áreas
ventiladas naturalmente, foi possível reduzir 33,83% de área condicionada, em relação a outro projeto de
escritórios, contendo os mesmos ambientes, desenvolvido anteriormente pela empresa.
Com as estratégias utilizadas para a captação da iluminação natural, foi possível suprir toda a
quantidade de iluminância necessária para a circulação e para a área de descompressão nos horários de
funcionamento da empresa, reduzindo em 32,5% do consumo energético com iluminação artificial.

5. CONCLUSÕES

A realização do projeto dentro de uma perspectiva de baixa tecnologia construtiva e alta tecnologia de
projeto foi viabilizada na proposta apresentada. Para tanto, a arquitetura incorporou elementos como sistema
estrutural em concreto armado; utilização de brise-soleil e cobogós; laje jardim com aberturas zenitais e os
associou a diversos métodos para aumentar a eficácia das estratégias passivas para conforto ambiental sem
recorrer a soluções importadas ou que não fossem dominadas pela mão-de-obra local.
Percebe-se o impacto que as simulações em etapas iniciais tem durante a concepção de um projeto,
especialmente na validação de conceitos que apostam de forma mais arrojada na eficiência energética. Sem
sua utilização, elementos de comportamento complexo, como as áreas de descompressão e anteparos
reflexivos, seriam projetados de forma intuitiva, sem garantias de que alcançariam um nível de desempenho
mínimo adequado às atividades previstas no espaço da edificação.
Embora a literatura enfatize a importância da integração entre projeto e simulações a fim de obter
uma arquitetura voltada para a performance, percebe-se a importância da sistematização do grau de
detalhamento dos diferentes modelos empregados para cada tipo de simulação, não só a nível geométrico
como também informacional; bem como a abertura a determinados graus de incerteza em etapas iniciais,
ganhando resolução nos resultados de forma gradual à medida em que o projeto vai sendo definido.
O vínculo informacional direto entre a plataforma de modelagem paramétrica Grasshopper e o
ArchiCAD era, até o momento da elaboração do projeto, pouco fluida e forçou a segmentação do processo de
projeto, perdendo a capacidade de adaptação e alteração após certa etapa no processo decisório. Isto acabou
por estratificar as simulações em atividades paralelas, auxiliando indiretamente a representação
arquitetônica, ao contrário de fornecer uma resposta direta. Contudo, recentes avanços através de plugins
para vínculo direto permitem alcançar um patamar maior de integração, constituindo um importante ponto a
ser explorado em futuras investigações.
Conclui-se que os métodos utilizados nas soluções arquitetônicas desenvolvidas nesta pesquisa
podem ser aplicados, mesmo que de forma parcial, para a elaboração de projetos arquitetônicos que visem
um maior desempenho energético de mesma tipologia, isto é, edifícios horizontais de escritórios em um
clima quente e úmido próximo ao equador. Está prevista uma etapa de monitoramento da edificação, uma
vez construída, que irá fornecer dados para mensurar a discrepância entre resultados simulados e medidos, de
modo que os valores informados sejam utilizados na calibração dos modelos utilizados no método de projeto.
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RESUMO

O objetivo desse trabalho é avaliar o desempenho energético de um edifício condicionado artificialmente por
meio de um método baseado em energia primária. Os aspectos conceituais deste método são apresentados,
bem como os cálculos para a estimativa do consumo de energia primária da edificação, analisando a
envoltória (carga térmica) e sistemas. Para aplicação do método considerou-se a edificação na condição
avaliada e em uma condição de referência. O estudo de caso foi realizado em um edifício de escritórios com
10 pavimentos e 5.000m2 de área construída, localizado em São Paulo/SP. A edificação na condição avaliada
diferenciou-se da condição de referência por utilizar sistemas de iluminação, ar-condicionado e aquecimento
de água mais eficientes, materiais mais adequados ao clima e tipologia construtiva e geração local de
energia. A edificação também foi avaliada pelo método prescritivo do Regulamento Técnico da Qualidade
para o nível de eficiência energética de edificações Comerciais, de serviços e públicas (RTQ-C). A
edificação na condição de referência obteve consumo de energia primária de 174,82 kWh/m2.ano e de 77,56
kWh/m2.ano na condição avaliada (uma economia de 55,6%), resultando no nível D e A segundo o RTQ-C,
respectivamente. O estudo de caso somente considerou o uso de energia elétrica. Porém, o método proposto
pode ser utilizado para diversas fontes energéticas, já que se baseia em energia primária.
Palavras-chave: eficiência energética, energia primária, RTQ-C, edificações de escritórios.

ABSTRACT

The aim of this work is to evaluate the energy performance of an artificially air conditioned building through
a method based in primary energy. The concepts of this method are shown, as well as the calculations for the
building’s primary energy consumption estimation, analysing the envelope (thermal load) and systems. For
the method application it is necessary to consider the building in the assessed and in a reference condition.
The case study was carried out in a 10-storey office building with 5,000m2 of built area located in São
Paulo/SP. The building in the assessed condition differed from the reference condition by using more
efficient lighting, air-conditioning and water heating systems, materials more suitable to the climate and
constructive typology, and onsite energy generation. The building was also evaluated by the prescriptive
method of the Technical Regulation on the Quality Level of Energy Efficiency of Commercial, Services and
Public Buildings (RTQ-C). The building in the reference condition resulted in primary energy consumption
of 174.82 kWh/m2.year and 77.56 kWh/m2.year in the assessed condition (savings of 55.6%), resulting in
level D and A according to RTQ-C, respectively. The case study only considers electricity use. However, the
proposed method can be used for several energy sources, as it has a primary energy basis.
Keywords: energy efficiency, primary energy, RTQ-C, office buildings.
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1. INTRODUÇÃO
A crescente demanda energética mundial e a escassez de recursos vêm compondo a agenda de fóruns
internacionais, a fim de estabelecer diretrizes e metas para a redução do consumo energético e de emissões,
em busca de um cenário mais sustentável que o atual. O setor de edificações é o maior consumidor de
energia e atribui-se grande parte de seus gastos à baixa qualidade das edificações, a exemplo de falhas na
concepção dos projetos, construção e fase de operação (WANG; YAN; XIAO, 2012).
No Brasil, o consumo energético de edificações corresponde a 50,8% da demanda elétrica (EPE,
2016). Percentual semelhante pode ser observado no consumo das edificações nos Estados Unidos e na
Europa (FONSECA, 2015). Segundo dados apresentados no relatório sobre economia de energia de
edificações do IPEEC (2015), a implantação de tecnologias avançadas disponíveis e de políticas de eficiência
energética poderiam reduzir o consumo anual de energia de edifícios em cerca de 53 exajoules (EJ) até 2050.
Este valor equivale ao consumo combinado de energia na China, França, Alemanha, Rússia, Estados Unidos
e o Reino Unido no primeiro semestre de 2012 (IPEEC, 2015). De acordo com o mesmo relatório, os países
representados no Fórum das Grandes Economias sobre a Energia e o Clima poderiam reduzir coletivamente
o consumo anual de energia de edificações em 37 EJ até 2050, uma redução de 30% em relação ao normal e
consistente com a realização do cenário energético de 2°C da Agência Internacional de Energia. As demais
economias do G20, no qual se enquadra o Brasil, poderiam acrescentar economias de 2 EJ por ano até 2050.
O relatório quadrienal de revisão de tecnologias de energia e oportunidades de pesquisa no setor do
Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE, 2015) reforça o potencial de economia de energia no
setor de edificações, equivalente a 20% no caso de aplicação de tecnologias eficientes já difundidas e tidas
como rentáveis, e de mais de 35% se os objetivos da pesquisa forem atingidos até 2030. Já no Brasil, o Plano
Nacional de Energia - PNE 2030 - estipulou como meta a redução de 10% da demanda projetada até 2030
(BRASIL, 2007; DE OLIVEIRA, et al.; 2013).
A adoção de normas que regulamentam a aplicação de medidas de conservação em edificações novas
ou existentes é uma das ações que mais proporciona economia de energia por parte do setor de edificações
(SCALCO et al, 2012). O portal de certificações de edifícios da IPEEC (2015), que tem por objetivo apoiar o
intercâmbio de conhecimento internacional na implementação de códigos de energia de edificações, ressalta
que a prática efetiva destes códigos assegura que os edifícios apresentem desempenho superior, levando à
criação de melhores tecnologias e práticas de construção necessárias para efetivar o potencial de economia
de energia. O mesmo grupo destaca que algumas colaborações internacionais poderiam apoiar o
aprimoramento da implantação destes códigos, tais como: identificar práticas eficazes nas verificações in
loco dos edifícios e implementar sistemas de conformidade de código simplificados, especialmente quando
há pouca capacidade local, necessidade redução de custo e de tempo de avaliação.
De acordo com Iwaro and Mwasha (2010), os países da América Latina ainda estão em fase inicial do
desenvolvimento de instrumentos regulatórios para a eficiência energética de edificações. No Brasil, em
resposta ao racionamento de energia ocorrido em 2001, sancionou-se a primeira Lei de Eficiência Energética
em Edificações, a Lei n. 10.295, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de
Energia (BRASIL, 2001a). Essa lei foi regulamentada pelo Decreto n. 4.059, que estabeleceu a necessidade
da criação de “[...] níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de eficiência energética, de
máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no país, bem como as
edificações construídas” (BRASIL, 2001b).
O Inmetro em parceria com o programa da Eletrobras, PROCEL-Edifica, apresenta como instrumento
de avaliação energética para edificações comerciais o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de
Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas - RTQ-C (BRASIL, 2010, 2012,
2013, 2014) e para edificações residenciais o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência
Energética de Edificações Residenciais - RTQ-R (BRASIL, 2012). Ambos os regulamentos especificam
requisitos para a avaliação do nível de eficiência energética, cuja categorização varia de A (mais eficiente) a
E (menos eficiente).
O regulamento para edificações comerciais, de serviços e públicas, RTQ-C (BRASIL, 2010, 2012,
2013, 2014) avalia a envoltória da edificação, o sistema de iluminação artificial e de condicionamento de ar.
Adicionalmente, apresenta alguns pré-requisitos para regular o uso de aquecimento de água e bonificações
para reconhecer o uso de estratégias de eficiência energética e uso racional da água. O regulamento adota a
ponderação da classificação dos diversos sistemas convertida em equivalentes numéricos atribuindo pesos
para os diferentes sistemas para obter a classificação final da edificação. Como indicador de consumo para
avaliação da envoltória utiliza um índice adimensional. Esta abordagem, apesar de possibilitar a comparação
entre o desempenho de diferentes edificações, por meio da classificação de A a E, não permite que o
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consumidor tenha uma ideia de grandeza relacionada ao consumo real da edificação. Esta limitação não
permite quantificar a economia gerada por medidas de eficiência energética empregadas na mesma.
Assim, o principal motivador deste trabalho foi apresentar um método que utilize um indicador de
desempenho que melhor auxilie o consumidor na tomada de decisão na escolha de um imóvel, bem como o
projetista na tomada de decisões durante as etapas de projeto. A proposta para a avaliação de desempenho
energético das edificações baseia-se no consumo de energia primária, e compara a edificação a partir de suas
características reais com a mesma edificação adotando-se características de uma condição de referência com
baixa eficiência energética. A adoção de energia primária para a avaliação do desempenho de edificações
está em consonância com a ISO 16346 (2013), e permite a avaliação combinada do consumo de diferentes
fontes de energia. Ao adotar o consumo como indicador de desempenho, e ao comparar a edificação avaliada
com uma condição de referência, é possível fixar uma classificação de referência ao longo do tempo e à
medida que as tecnologias evoluem, tornando as escalas de classificação mais exigentes. Esta medida
permite que diferentes versões do mesmo regulamento, ou até mesmo de outros regulamentos, sejam desta
forma comparadas entre si (ASHRAE, 2016; Rosenberg e Eley, 2013).

2. OBJETIVO
O objetivo desse artigo é avaliar o desempenho energético de uma edificação comercial condicionada
artificialmente por meio de um método baseado em energia primária e comparar os seus resultados com os
resultados provenientes da avaliação utilizando o método do regulamento nacional vigente.

3. MÉTODO
Os procedimentos metodológicos deste trabalho são apresentados em duas etapas: na primeira será abordado
o conceito do método para a estimativa do desempenho energético da edificação baseado em energia
primária, e, na segunda, é apresentado um estudo de caso. O estudo de caso contempla as características da
edificação analisada, bem como o protocolo seguido a partir do método proposto e a comparação desta
avaliação com o sistema utilizado pela etiqueta PBE Edifica, disponível no RTQ-C (BRASIL, 2010).

3.1. Método para avaliação de desempenho energético de edificações comerciais baseado em
energia primária
O desempenho energético da edificação avaliado com base em energia primária consiste na soma dos
consumos das diferentes fontes de energia atribuídos a uma edificação em comparação a uma versão desta
mesma edificação considerando-se características de uma condição de referência. O desempenho da
edificação é definido de acordo com o percentual de economia da edificação na sua condição real em relação
à condição de referência.
As características da condição de referência foram adotadas com base em edifícios de referência
(CB3E, 2016). Edifícios de referência são edifícios caracterizados pela representatividade em função do seu
uso e localização geográfica, incluindo as condições climáticas interiores e exteriores e visam representar o
estoque típico e médio dos edifícios (COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2012; CORGNATI et al.,
2013).
O consumo em energia primária (CEP) - Equação 1 é definido a partir do consumo estimado de
energia elétrica (CTEE) - Equação 2 e térmica (CTET) - Equação 3 multiplicados por seus respectivos fatores
de conversão. Os fatores de conversão da energia elétrica e térmica em energia primária estão descritos na
Tabela 1.
CEP = Σ(CTEE*fcE) + Σ(CTET*fcT)

Equação 1

Tabela 1 – Fatores de conversão de energia elétrica e gás em energia primária
Fonte de energia
Fator de conversão (fc)
Eletricidade

1,5

Gás Natural

1,1

GLP

1,1
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CTEE = CIL + CCAE + CAQE + CEQ - GEE

Equação 2

Onde:

CTEE é o consumo total de energia elétrica (kWh/m².ano);
CIL é o consumo do sistema de iluminação (kWh/m².ano);
CCAE é o consumo de energia elétrica do sistema de condicionamento de ar (kWh/m².ano);
CAQE é o consumo do sistema de aquecimento de água - energia elétrica (kWh/m².ano);
CEQ é o consumo de equipamentos/tomadas (kWh/m².ano);
GEE é a geração de energia elétrica (kWh/m².ano).

CTET = CCAT + CAQT

Equação 3

Onde:
CTET - Consumo Total de Energia Térmica (kWh/m².ano)
CCAT - Consumo de energia térmica do sistema de condicionamento de ar (kWh/m².ano)
CAQT - Consumo de energia térmica do sistema de aquecimento de água (kWh/m².ano)

O consumo do sistema de iluminação (CIL) é resultado do produto entre os fatores: (i) potência total
instalada (Pt); e (ii) tempo de uso da edificação (Tuso), conforme a Equação 4.
CIL = Pt * Tuso

Equação 4

O consumo do sistema de condicionamento de ar, seja referente a equipamentos elétricos (CCAE) ou com
base em energia térmica (CCAT), é resultado do quociente entre: (i) carga térmica anual da edificação para
refrigeração (CTR) ou aquecimento (CTA) em kWh/ano; e (ii) eficiência do sistema de ar-condicionado
(COPmédio), conforme a Equação 5. No caso do cálculo de CCAE são contabilizados apenas os valores de
COPmédio dos equipamentos elétricos e no caso do cálculo de CCAT são contabilizados apenas equipamentos
que usam energia térmica.
CCAE ou T = CT(R ou A) / COPmédio E ou T

Equação 5

O consumo diário de energia sistema de aquecimento de água é calculado por meio da Equação 6. Da mesma
forma que para o cálculo do consumo do sistema de sistema de condicionamento de ar, para o cálculo do
consumo do sistema de aquecimento de água, deve-se calcular separadamente o consumo referente à energia
elétrica (EAe,tot) e à energia térmica (EAt,tot), conforme os equipamentos e fonte de energia utilizados.
𝐸𝐴𝑒 𝑜𝑢 𝐴𝑡,𝑡𝑜𝑡 =

𝐸𝐴 − 𝐸𝐴,𝑟𝑒𝑐_𝑠𝑜𝑙 + 𝐸𝐴,𝑝𝑒𝑟,𝑡𝑢𝑏 + 𝐸𝐴,𝑝𝑒𝑟,𝑟𝑒𝑐 + 𝐸𝐴,𝑟𝑒𝑠
𝑛𝑡,𝑎𝑞

Equação 6

Onde:
EAe,tot é o consumo de energia elétrica para aquecimento de água (kWh/dia);
EAt,tot é o consumo de energia térmica para aquecimento de água (kWh/dia);
EA é a energia consumida no atendimento da demanda de água quente (kWh/dia);
EA,per,tub é a energia consumida para suprir perdas térmicas de distribuição, se existentes na edificação real, sem contar o sistema de
recirculação (kWh/dia);
EA,per,rec é a energia consumida para suprir perdas térmicas de sistemas de recirculação, se existentes na edificação real (kWh/dia);
EA,res é a energia consumida para suprir perdas térmicas devido ao armazenamento de água quente em reservatórios, se existentes
na edificação real (kWh/dia); e
ne,aq é o nível de eficiência do equipamento aquecedor de água (elétrico) (%).

3.2. Avaliação de um estudo de caso pelo método baseado em energia primária
Para a aplicação do método descrito nessa pesquisa, definiu-se uma edificação de escritórios como estudo de
caso. A partir deste edifício, foram obtidas todas as características necessárias para a avaliação realizada
tanto pelo método baseado em energia primária, como pelo método em que se baseia o RTQ-C (BRASIL,
2010).
A edificação de escritórios se localiza na cidade de São Paulo - SP, zona bioclimática 3; possui
formato retangular (20m x 25m) com 10 pavimentos idênticos (pavimento-tipo) de 500,00m² cada,
totalizando 5.000,00m². As fachadas estão voltadas para as quatro orientações principais (norte, sul, leste e
oeste), e não existe nenhum tipo de abertura zenital na cobertura. Os parâmetros determinantes da carga
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térmica interna da edificação na condição avaliada, e sua respectiva condição de referência (mesma
edificação com parâmetros de baixa eficiência energética) estão definidos na Tabela 2.
A partir dos parâmetros determinantes da edificação avaliada e da condição de referência
apresentados na Tabela 2, definiu-se a carga térmica de resfriamento e aquecimento (kWh/m².ano) de ambos
os modelos, utilizando-se uma interface web1 que executa um metamodelo baseado em redes neurais
artificias, para todas as zonas térmicas de análise da edificação. Os valores encontrados estão descritos na
Tabela 3, ressaltando-se que, por não apresentar demanda para aquecimento artificial verificada na zona
bioclimática 3, a carga térmica de aquecimento resultante tanto para a edificação avaliada, quanto para a
condição de referência é igual a zero.
O sistema de iluminação é composto por lâmpadas fluorescentes do tipo T5, com potência total
instalada de 48.500W. Considerando-se que a densidade de potência instalada da edificação avaliada é de
9,60 W/m² e condição de referência de 14,1 W/m², definiram-se os valores de potência instalada de
iluminação conforme a Tabela 4.
O sistema de condicionamento de ar opera em 100% da edificação a partir de equipamentos do tipo
split etiquetados pelo INMETRO, com coeficiente de performance (COP) equivalente a 3,24. Todas as
tubulações da edificação possuem isolamento térmico com diâmetro equivalente a 1,3cm.
Para o sistema de aquecimento de água, considerou-se que a edificação comercial possui dois
vestiários (um masculino e outro feminino) que atendem 416 pessoas por dia, fornecendo 45 litros/pessoa
durante os 260 dias do ano em que a mesma opera. O sistema de aquecimento de água é feito por meio de
uma bomba de calor, e o circuito de distribuição de água é isolado termicamente (espessura do isolante
térmico de 2,5 cm). A edificação não possui aquecimento solar, armazenamento de água quente ou sistema
de recirculação de água. Definiu-se que a temperatura de uso da água quente é de 40°C, de água fria
fornecida pela rede de São Paulo/SP de 20°C, e o fator de perda relativo ao comprimento da tubulação (n) é
de 0,90. Os dados necessários para o cálculo do consumo diário de energia elétrica do sistema de
aquecimento de água podem ser observados na Tabela 5.
Tabela 2 – Parâmetros determinantes da carga térmica da edificação avaliada e a condição de referência (baixa eficiência energética)
definidos para a tipologia de escritórios
Parâmetros
Condição avaliada
Condição de referência
Forma
Retangular
Orientação solar (°)
N, L, S, O
PD - Pé-direito (piso a teto) (m)
3,00m
PAF - Percentual de abertura da fachada (%)
50
50
PAZ - Percentual de abertura zenital (%)
0
0
Upar - Transmitância da parede externa (W/m²K)
2,46
2,46
αPAR - Absortância da parede (adimensional)
0,30
0,5
CTpar - Capacidade térmica da parede (kJ/m²K)
150
150
Ucob - Transmitância da cobertura (W/m²K)
2,06
2,06
αCOB - Absortância da cobertura (adimensional)
0,30
0,8
CTcob - Capacidade térmica da cobertura (kJ/m²K)
220
220
FS – Fator solar do vidro (adimensional)
0,29
0,82
Uvid - Transmitância do vidro (W/m²K)
5,70
5,7
AHS - Ângulo horizontal de sombreamento (°)
0
0
AVS - Ângulo vertical de sombreamento (°)
0
0
AOV - Ângulo de obstrução vertical (°) *
0
0
DPI - Densidade de Potência de Iluminação (W/m²)
9,60
14,1
Densidade de ocupação (m²/pessoa)
12,00
12,0
DPE - Densidade de Potência de Equipamentos (W/m²)
9,70
9,7
Horas de ocupação (horas)
10
10
Situação do piso
Térreo em contato com o solo
Situação da cobertura
Último pavimento em contato com exterior
Isolamento do piso
Sem isolamento
COP - Coeficiente de performance (W/W)
3,24
2,60
Temperatura Setpoint (°C)
24,0
24,0
Temperatura Setpoint (°C)
20,0
20,0

Interface Web disponibilizada pelo Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações (CB3E) em:
http://pbeedifica.com.br/redes/comercial/index_with_angular.html#. Último acesso em 16/03/2017.
1
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Tabela 3 – Carga térmica anual interna da edificação avaliada e condição de referência
Carga Térmica
Refrigeração
Aquecimento
Carga térmica total (Ref. + Aq.)

Edificação avaliada

Condição de referência

kWh/ano

kWh/m².ano

kWh/ano

kWh/m².ano

233.040,02

46,61

431.812,50

86,36

0,00

0,00

0,00

0,00

233.040,02

46,61

431.812,50

86,36

% Economia
54%

Tabela 4 – Potência total instalada de iluminação da edificação avaliada e condição de referência
Edificação avaliada

Condição de referência

48.500

70.500

Potência instalada de iluminação
do edifício (W)

Tabela 5 – Dados para a avaliação do consumo do sistema de aquecimento de água da condição avaliada e de referência
Edificação avaliada

Condição de referência

Energia consumida no atendimento da demanda de água
quente (EA)

435,05 kWh/dia

435,05 kWh/dia

Perda térmica na tubulação do sistema de distribuição de
água quente (𝐸𝐴,𝑝𝑒𝑟,𝑡𝑢b)

48,34 kWh/dia

48,34 kWh/dia

3,00

0,98

Nível de eficiência do equipamento aquecedor de água
(elétrico) [%] (ne,aq)

A edificação possui um sistema de geração de energia formado por 306 placas fotovoltaicas
dispostas em toda a área de cobertura (500,00m²). As dimensões dos painéis são de 165x99cm, a orientação
solar de 0° e a área unitária de 1,63m². O valor de irradiação adotado é de 4,7 kWh/m²/dia, e, portanto, a
geração estimada pelo sistema é de 102,19 mWh/ano, ou, 20,44 kWh/ano.m².
Para este estudo de caso, somente foram considerados sistemas consumidores de energia elétrica,
logo o consumo de energia térmica não foi contabilizado. A partir do método baseado em energia primária, a
eficiência energética da edificação descrita foi avaliada por meio do seu desempenho quanto ao consumo
estimado de energia elétrica (CTEE, Equação 2), resultantes dos principais sistemas individuais somados:
envoltória (que impacta essencialmente no consumo de energia elétrica do sistema de condicionamento de
ar), sistema de iluminação, sistema de condicionamento de ar, sistema de aquecimento de água e
equipamentos. Além destes sistemas, avaliou-se ainda o potencial de geração local de energia renovável,
que, ao final do processo, foi descontado do consumo total de energia elétrica na condição de avaliação da
edificação, conforme a Equação 2.

3.2.2. Avaliação do estudo de caso pelo método do RTQ-C
A avaliação da edificação de escritórios na condição avaliada e de referência também foi realizada
utilizando-se da ferramenta online WebPrescritivo (LabEEE, 2017). Isto foi realizado com o intuito de
comparar os resultados entre o método baseado na energia primária e o método prescritivo do RTQ-C
vigente (BRASIL, 2010, 2012, 2013, 2014). O WebPrescritivo é um serviço web para a avaliação de
eficiência energética que simula a ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) pelo método
prescritivo para edifícios comerciais, de serviços e públicos. A ferramenta permite a obtenção das etiquetas
parciais de envoltória, sistema de iluminação e sistema de condicionamento de ar, bem como a etiqueta final,
considerando bonificações (uso racional de água, uso de fontes renováveis de energia para aquecimento de
água e geração de energia, cogeração e inovações técnicas ou de sistemas e, uso de elevadores eficientes). O
WebPrescritivo também permite a avaliação dos pré-requisitos gerais e específicos do RTQ-C.
As propriedades térmicas dos materiais construtivos e o COP do sistema de ar-condicionado foram
adotadas conforme Tabela 2. A potência total instalada de iluminação é dada pela Tabela 4. Além da área
total construída, para aplicação do RTQ-C foi necessário calcular a área de projeção da cobertura, a área de
projeção do edifício, o volume total da edificação, a área da envoltória, a área útil e a área útil condicionada
artificialmente, conforme definições do próprio RTQ-C.
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4. RESULTADOS
Os resultados da avaliação do estudo de caso pelo método baseado na energia primária e pelo método
prescritivo do RTQ-C são apresentados neste capítulo.

4.1. Avaliação pelo método baseado em energia primária
Neste método a avaliação da eficiência energética da edificação é feita a partir da comparação entre o
consumo de energia primária da edificação avaliada e a condição de referência, analisando-se o percentual de
economia gerado de uma condição para a outra (condição avaliada vs. referência). A determinação do
consumo de energia primária da edificação avaliada e sua respectiva condição de referência deve ser feita
considerando-se os principais sistemas individuais somados: sistema de iluminação, condicionamento de ar,
água quente e equipamentos.
Desta forma, o consumo do sistema de iluminação foi determinado a partir dos dados encontrados na
Tabela 2 em conjunto com a Equação 4. Os resultados para este sistema estão descritos na Tabela 6.
Tabela 6 – Consumo total de iluminação da edificação avaliada e condição de referência
Condição avaliada
Condição de referência
Horas de Ocupação da edificação

12 horas

Média de dias úteis por ano em edificações comerciais

260 dias

Consumo Total Iluminação (kWh/ano)
Consumo Total Iluminação (kWh/m².ano)

124.800,00

183.300,00

24,96

36,66

O consumo do sistema de condicionamento de ar foi determinado a partir dos dados encontrados na
Tabela 2 em conjunto com a Equação 5. Os resultados encontrados para este sistema estão descritos na
Tabela 7.
Tabela 7 – Consumo total do sistema de condicionamento de ar da edificação avaliada e condição de referência
Condição avaliada
Condição de referência
COP (W/W)
COPmédio (W/W)
Carga Térmica de Resfriamento (kWh/ano)
Consumo Total Condicionamento de Ar (kWh/ano)
Consumo Total Condicionamento de Ar (kWh/m².ano)

3,24

2,60

3,43

2,76

233.040,02
67.941,70
13,59

431.812,50
156.453,80
31,29

O consumo do sistema de aquecimento de água foi determinado a partir dos dados encontrados na
Tabela 5 em conjunto com a Equação 6. Os resultados encontrados para este sistema estão descritos na
Tabela 8.
Tabela 8 – Consumo total do sistema de água quente da edificação avaliada e condição de referência
Condição avaliada
Condição de referência
Consumo diário de energia elétrica para aquecimento de água
(kWh/dia)
Consumo anual de energia elétrica para aquecimento de água
(kWh/ano)
Consumo anual de energia elétrica para aquecimento de água
(kWh/m².ano)

161,13

443,93

41.893,80

115.421,80

8,38

23,08

O consumo dos equipamentos foi determinado a partir dos dados encontrados na Tabela 2 em relação
à metragem quadrada da edificação (5.000m²), aos 260 dias em média de operação de uma edificação
comercial e às 10h de ocupação. Os resultados encontrados para este sistema estão descritos na Tabela 9.
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Tabela 9 – Consumo total proveniente dos equipamentos da edificação avaliada e condição de referência
Condição avaliada
Condição de referência
9,7

Densidade de Potência - equipamentos (W/m²)
Potência Instalada do Edifício - Equipamentos (W)

48.500,00

Consumo Total Equipamentos (kWh/ano)

126.100,00
25,22

Consumo Total Equipamentos (kWh/m².ano)

A partir dos consumos finais do sistema de iluminação, condicionamento de ar, aquecimento de água
e equipamentos, descontado o valor da geração de energia elétrica na condição de avaliação (por se tratar de
uma condição de baixa eficiência energética, não se considerou nenhuma fonte de geração de energia elétrica
na condição de referência) e aplicados na Equação 2, determinou-se o consumo final de energia elétrica da
edificação avaliada (Tabela 10). Em seguida, os valores foram transformados em consumo de energia
primária com base na Equação 1, tais resultados podem ser observados na Tabela 10. Comparando-se a
edificação com características de baixa eficiência energética à edificação avaliada, chegou-se a um
percentual de economia de aproximadamente 56%.
Tabela 10 – Consumo total do sistema de água quente da edificação avaliada e condição de referência
Condição avaliada
Condição de referência
Consumo total de energia elétrica (kWh/ano)

258.550,00

Consumo total de energia elétrica (kWh/m².ano)
Consumo de energia primária (kWh/ano)
Consumo de energia primária (kWh/m².ano)

Percentual de economia
(condição avaliada vs. referência)

582.750,00

51,71

116,55

387.825,00

874.125,00

77,56

174,82

55,6%

4.2. Avaliação pelo método do RTQ-C
Para a aplicação do método prescritivo do RTQ-C considerou-se que a edificação possui circuito elétrico
com possibilidade de medição centralizada por uso final, portanto, cumprindo com o pré-requisito geral de
circuitos elétricos, podendo atingir os níveis A e B.
A parcela de água quente representa 16,2% do consumo de energia da edificação na condição avaliada
e 19,8% na condição de referência, assim, sendo maior que 10% e tendo de cumprir com os pré-requisitos de
aquecimento de água do RTQ-C. A edificação na condição avaliada cumpre com os pré-requisitos para o
nível A (bomba de calor), enquanto na condição de referência, a edificação cumpre somente com os
requisitos para nível C (resistência elétrica).
A edificação na condição avaliada possui sistema fotovoltaico, o qual proporciona uma economia de
13% no consumo anual de energia elétrica do edifício. Assim, pode-se somar um ponto na pontuação final do
edifício, devido a esta bonificação.
Os resultados obtidos no WebPrescritivo para a edificação na condição avaliada e de referência podem
ser visualizados na Tabela 11. Na Tabela 11 foram realizados os cálculos da envoltória considerando os prérequisitos específicos e não os considerando. Quando a envoltória foi avaliada considerando os pré-requisitos
específicos, ambas condições conduziram ao nível E. Isto foi devido a que a transmitância da cobertura da
edificação é de 2,06 W/m²K, abaixo do pré-requisito para nível C do RTQ-C que é de 2,00 W/m²K. Dessa
maneira, se o pré-requisito não for considerado, a avaliação da envoltória resultou em classe C e D, para a
condição avaliada e de referência, respectivamente. Os demais sistemas resultaram em classe A para a
condição avaliada e classe D para a condição de referência. A classificação final resultou no classe A para a
edificação na condição avaliada e no classe D para a condição de referência. Caso, na condição avaliada não
fosse considerado o ponto de bonificação, a edificação receberia a classificação final no nível B.
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Tabela 11 – Resultados da avaliação da edificação pelo método prescritivo do RTQ-C
Edificação
RTQ-C
Condição avaliada
Condição de referência
Apto classe A e B

Apto classe A e B

Apto classe A

Apto classe C

Considerando pré-requisitos

E

E

Não considerando pré-requisitos

C

D

Sistema de iluminação

A

D

Sistema de condicionamento de ar

A

D

1 ponto

0 pontos

A

D

Pré-requisito geral
Envoltória

Circuitos elétricos
Aquecimento de água

Bonificações
Classificação final

5. CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou um método de avaliação do desempenho energético de edificações baseado em
energia primária. Para descrição do método foi apresentado um estudo de caso, abordando um edifício
comercial de escritórios totalmente condicionado. Paralelamente, o edifício foi avaliado pelo método do PBE
Edifica, disponível no RTQ-C (BRASIL, 2010, 2012, 2013, 2014). Por meio desta avaliação foi possível
classificar a edificação e visualizar qual seria o seu desempenho em um instrumento regulatório de eficiência
energética existente.
Com base nos resultados, pode-se verificar que a diferença entre os consumos obtidos para a condição
avaliada e a condição de referência, 55,6%, refletiria no método do RTQ-C numa alteração de três classes de
eficiência (D para A). A avaliação do método do RTQ-C permite que edificações tenham a sua classe de
eficiência energética alterada conforme o cumprimento ou não de determinados pré-requisitos e da utilização
de bonificações. Entretanto, estes elementos não refletem para o consumidor o impacto real destas medidas
no consumo energético da edificação.
O não cumprimento do pré-requisito da envoltória de transmitância da cobertura resultou em uma
alteração de duas classes, E para C, para a condição avaliada e de uma classe, E para D, para a condição de
referência. Ou seja, a condição avaliada e a de referência, podem ter a mesma classe de eficiência, E, caso o
não atendimento ao pré-requisito seja considerado; ou uma classe, D e E respectivamente, se for
desconsiderado. Pela avaliação do método baseado em energia primária, a avaliação da envoltória se dá com
base na avaliação da carga térmica gerada pela mesma, que é dividida pelo coeficiente de performance do
equipamento de ar-condicionado para ser transformada em consumo. Esta relação permite, além da avaliação
do desempenho da envoltória para edificações condicionadas, relacionar este desempenho com a qualidade
do equipamento de ar-condicionado instalado. A diferença do desempenho das envoltórias da condição
avaliada e da condição de referência pelo método proposto foi de 54%. Este tipo de informação é mais útil
tanto para o projetista, quanto para o consumidor entender o desempenho da edificação.
Da mesma forma, ao alterar a classe de eficiência por bonificações, o impacto real no consumo da
edificação não pode ser observado. A condição avaliada, por exemplo, que obteve classificação final A, seria
classe B, caso não possuísse as bonificações. As bonificações podem ser obtidas de diversas maneiras o que
dificulta até mesmo a comparação do impacto energético de diferentes alternativas para a obtenção das
bonificações. Por meio do método baseado em energia primária, a informação quanto à redução do consumo
de energia da rede em função da produção de energia renovável local é explícita ao consumidor, 20,44
kWh/ano.m², ou seja, 31%.
A comparação entre a condição avaliada com uma condição de referência para todos os sistemas da
edificação permite que a edificação seja avaliada em comparação a uma versão de baixo desempenho dela
mesma, o que reflete de forma mais aproximada da realidade os benefícios obtidos por meio de adoção de
estratégias de eficiência energética.
Por fim, a opção por utilizar o consumo de energia primária como indicador de eficiência permite que
tanto a energia elétrica, quando a térmica, oriundas de diversas fontes sejam contabilizadas (ex.: edificações
que utilizam energia elétrica, gás e solar). Além disso, o método permite que políticas públicas energéticas
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que visem estimular ou não o uso de determinados tipos de energia o façam por meio do ajuste dos fatores de
conversão de energia elétrica e energia térmica.
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RESUMO

O objetivo geral deste artigo é discutir o uso de abordagens integradas no ciclo de vida tendo como
foco o desempenho termoenergético da edificação e as mudanças climáticas, frente às potencialidades e
desafios para sua implementação no cenário nacional. Para tanto foi selecionado um projeto representativo
de habitação de interesse social considerando as cidades de São Paulo e Salvador. A metodologia proposta
para a abordagem integrada incluiu como indicadores de desempenho o consumo energético, custos,
emissões de CO2 e graus-hora de resfriamento e aquecimento, considerando o ciclo de vida da edificação de
50 anos. Foram considerados o cenário climático atual e de mudanças climáticas com uso de simulação
termoenergética na fase operacional da edificação. A discussão dos resultados deu ênfase aos desafios e
potencialidades encontrados para implementação desse tipo de análise no cenário nacional. Entre os
principais desafios encontram-se a carência de dados nacionais com relação aos impactos nos materiais e
incertezas associadas a cenários futuros. Os resultados mostrados deixaram em evidência a importância da
seleção inicial de materiais nos projetos, considerando seus impactos e o desempenho termoenergético
associado na etapa operacional, em especial frente às mudanças climáticas. Igualmente, os resultados
contribuem na mudança de paradigmas frente aos critérios estabelecidos nos programas habitacionais.
Palavras-chave: avaliação de ciclo de vida energético, mudanças climáticas, custos no ciclo de vida.

ABSTRACT

The main goal of this paper is to discuss the use of integrated approaches in the life cycle focusing on the
thermal and energy performance of the building and climate change, facing the potentialities and challenges
for its implementation in the national scenario. For this purpose, a representative project of social housing
was selected considering the cities of São Paulo and Salvador. The proposed methodology for the integrated
approach included as performance indicators: energy consumption, costs, CO2 emissions and cooling and
heating degree-hours, considering the 50-year life cycle of the building. For the operational phase of the
building it was considered the current climate and climate change scenarios with the use of thermal and
energy simulation. The discussion of the results emphasized the challenges and potentialities found for the
implementation of this type of analysis in the national scenario. Among the main challenges are the lack of
national data regarding material impacts and uncertainties associated with future scenarios. The results
showed the importance of the initial selection of materials in the projects, considering their impacts and
thermal and energy performance associated in the operational phase, especially in face of climate change.
Likewise, the results contribute to changes in the established criteria for housing programs.
Key-words: life cycle energy analysis, climate change, life cycle costs.
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1. INTRODUÇÃO
As habitações de interesse social (HIS) apresentam-se como um dos setores mais relevantes no
desenvolvimento do país devido ao alto déficit habitacional, estimado pela Fundação João Pinheiro (2015)
em 5,8 milhões de habitações, onde a maior porcentagem do déficit encontra-se na população com renda de
até três salários mínimos. Por outro lado, o uso da energia mostra-se como um dos principais temas a serem
abordados no panorama atual do setor de habitações do país. Algumas pesquisas têm deixado em evidência a
necessidade de melhoria de projetos de HIS (BODACH; HAMHABER, 2010; LINCK; DE ALBERNARD;
GRIGOLETTI, 2013; TRIANA; LAMBERTS; SASSI, 2015). Os resultados da avaliação de Triana,
Lamberts e Sassi (2015), sugeriram a importância de aprofundar-se no estudo de medidas de eficiência
energética no setor. Igualmente mostraram que projetos representativos de habitações de interesse social,
elaborados muitas vezes sem diferenças significativas entre as diversas zonas bioclimáticas, apresentaram
tendência a um baixo desempenho termoenergético, em especial para habitações nas faixas de menor renda.
Dessa forma, é importante estudar mais a fundo o setor com relação ao desempenho termoenergético do que
está sendo construído, contudo, numa perspectiva em longo prazo, que esteja em acordo com a longa vida
útil e o ciclo de vida das edificações.
O ciclo de vida nas edificações compreende as etapas de manufatura dos materiais, construção, uso,
manutenção e final da vida útil. Isso implica análise do desempenho das variáveis e decisões adotadas em
função do tempo da vida útil (BAYER; GAMBLE; GENTRY, 2010). Igualmente esse conceito encontra-se
ligado intrinsecamente ao de sustentabilidade (CIB; UNEP, 2002). De outro lado, Williams et al. (2012)
destacam as variações no clima causadas pelas mudanças climáticas como um fator que pode ter grande
influência no desempenho termoenergético da edificação ao longo do tempo.
Assim, considera-se necessárias análises mais holísticas para caracterizar o impacto das habitações que
estão sendo construídas e criar base para tomada de decisão nos projetos, com habitações propostas, que
considerem o desempenho termoenergético com menor impacto em longo prazo para o país. Abordagens
integradas com variáveis de sustentabilidade incluindo o conceito do ciclo de vida nas edificações e foco no
uso da energia vêm despertando interesse em pesquisas atuais no contexto internacional. Kloepffer (2008)
propôs que a avaliação do ciclo de vida para projeto de um produto deveria ser avaliada considerando a
avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida, o que inclui avaliações do ponto de vista ambiental,
econômico e social. Para as avaliações ambiental e econômica propôs o uso das metodologias já existentes:
avaliação do ciclo de vida ambiental (ACV) e custos no ciclo de vida (CCV). No aspecto social, a avaliação
não mostra um consenso no âmbito internacional. De forma similar, normas voluntárias como a do Comitê
Europeu CEN/TC 350 na abordagem do projeto “Sustentabilidade de trabalhos na construção” buscam o
desenvolvimento de métodos que promovam uma avaliação do desempenho ambiental integrado de edifícios.
Na mesma linha, Georgiadou, Hacking e Guthrie (2012) propõem que métodos estabelecidos de avaliação
energética dos edifícios deveriam incorporar abordagens mais holísticas que mostrem adaptação de edifícios
no futuro, o que inclui entre outros aspectos, simulação com clima futuro.
No cenário nacional autores como Kowaltowski e Granja (2011) enfatizaram que uma análise do
custo–benefício de produtos de habitações sociais mais eficientes se apresenta como um desafio relevante na
atualidade para o país. No entanto, considerando-se o desempenho termoenergético nas edificações e o ciclo
de vida na avaliação, observam-se no Brasil pesquisas com foco quase que exclusivamente na questão
ambiental e energética não sendo constatadas pesquisas que englobem a edificação integralmente incluindo
quesitos que levem em conta o tripé da sustentabilidade e mudanças climáticas. Embora autores como
Gomes e Silva (2015) reconheçam que há uma tendência mundial para migrar da avaliação ambiental para
uma “avaliação integrada de sustentabilidade” que envolva questões econômicas e sociais.
Nesse sentido foi proposta por Triana Montes (2016) uma abordagem integrada no ciclo de vida com
adaptação às mudanças climáticas que considera-se aspectos da sustentabilidade e foco no desempenho
termoenergético do edifício, como forma de dar base de como reduzir o uso da energia na edificação,
considerando impactos e benefícios em longo prazo; tendo como foco projetos do programa nacional de
habitação de interesse social. O estudo buscou a avaliação da incorporação de medidas de eficiência
energética em projetos de habitação de interesse social por meio da abordagem integrada. A melhoria do
desempenho termoenergético da edificação promove benefícios ambientais e energéticos, com relação ao uso
da energia e emissões de CO2, considerando-se o comportamento atual e em cenários de clima futuro, como
forma de redução do uso previsto do condicionamento ambiental na fase de uso. Contudo é importante
conhecer a implicação em termos de energia e emissões de CO2 incorporadas. O benefício social foi visto
considerando o bem-estar do usuário, relacionado ao desempenho na habitação com ventilação natural; e o
benefício econômico, em função da redução do consumo energético na operação na edificação, considerando
o custo ao longo do ciclo de vida. Este artigo busca trazer a discussão sobre o tema, colocando as
1529

2

potencialidades e desafios encontrados no estudo focando-se nos indicadores de desempenho proposto na
abordagem integrada e a sua aplicação num projeto considerado representativo de HIS. O projeto foi
avaliado em duas cidades que mostram uma alta porcentagem de déficit habitacional e apresentam climas
diferentes no cenário nacional.

2. OBJETIVO
O objetivo geral deste artigo é discutir o uso de abordagens integradas no ciclo de vida tendo como
foco o desempenho termoenergético da edificação e o impacto das mudanças climáticas, frente às
potencialidades e desafios para sua implementação no cenário nacional.

3. MÉTODO
A análise agregou os conceitos de mudanças climáticas, ciclo de vida do edifício e aspectos do tripé da
sustentabilidade; tendo como foco o desempenho termoenergético da edificação e a junção de simulação
computacional na etapa de operação da edificação. Para mudanças climáticas o enfoque dado incluiu, os
parâmetros presentes na integração com a simulação termoenergética. No ciclo de vida das edificações,
foram consideradas três fases (pré–uso, uso e pós–uso), tendo o foco maior nas duas primeiras. A fase de uso
incluiu questões relacionadas à operação e manutenção da edificação. As etapas associadas a cada fase foram
as que mostraram maior relevância para o foco pretendido. Também se manteve um único inventário do ciclo
de vida. A abordagem integrada proposta incluiu indicadores relacionados aos aspectos do tripé da
sustentabilidade e ao desempenho termoenergético da edificação, e foram escolhidos por serem relevantes
para as mudanças climáticas. Dessa forma, a metodologia de avaliação do ciclo de vida energético foi
adotada para o aspecto ambiental/energético considerando como indicadores de desempenho somente o
consumo energético e as emissões de CO2 no ciclo de vida. Foi limitado aos dois mencionados por ser
realizada uma avaliação do ciclo de vida energético e não uma ACV completa. O indicador de desempenho
no aspecto econômico foi o custo no ciclo de vida. De outro lado, foi proposto um indicador que mede o
desempenho da edificação com ventilação natural, não implicando impacto nos recursos, meio ambiente ou
custo econômico. Para tanto considerou-se os graus-hora de resfriamento e aquecimento como indicador. A
escolha dos indicadores de desempenho justifica-se por serem globalmente usados em comparações de
edificações. Os indicadores foram calculados levando-se em conta três cenários climáticos: cenário
considerado atual (com uso do arquivo TRY disponível no LABEEE (2015)) e dois cenários futuros (2020 e
2050). Os cenários futuros foram obtidos com o uso da ferramenta CCWorldWeatherGen considerando o
cenário A2 do terceiro relatório do IPCC (JENTSCH et al., 2013). A seguir são mostrados no método o
objeto de estudo e as condicionantes colocadas para os indicadores selecionados na abordagem integrada.

3.1. Objeto de estudo
A Figura 1 mostra o projeto analisado com volumetria, estrutura considerada, planta e corte. Por outro
lado, a Tabela 1 mostra um resumo das características dos componentes do caso analisado em ambas as
cidades.
O projeto analisado é considerado representativo de habitação de interesse social e foi definido com
base em projetos de companhias de habitação nacionais, cuja metodologia para definição encontra-se
descrita em Triana, Lamberts e Sassi (2015). Foram escolhidos para análise somente os materiais pertinentes
ao desempenho termoenergético da edificação relacionados à envoltória limitando-se à estrutura, paredes
externas e internas, cobertura, piso e esquadrias. Para avaliações relacionadas ao ciclo de vida da edificação,
é importante informações com relação aos componentes e materiais usados no projeto, tais como:
composição dos componentes da envoltória, quantidade dos materiais usados por componente, desperdício
estimado dos materiais; dados de vida útil e dados com relação ao transporte dos materiais.
Para dados de desperdício de materiais, foram considerados os dados da mediana dos indicadores
globais de perdas por material com base em Agopyan (1998) e Agopyan et al. (2003). Para os materiais não
encontrados nessa referência, foram adotados valores com base em fornecedores e/ou na TCPO (Tabelas de
Composições de Preços para Orçamentos).
Dados com relação à quantidade e composição de materiais foram obtidos do projeto representativo,
do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) e TCPO no 14. Para o
transporte, foram consideradas as distâncias do fabricante do material até as duas cidades escolhidas, sem
considerar o transporte dentro da cadeia. As distâncias foram tomadas com base no diretório E–
Construmarket (2016), estimando a mediana de três fabricantes.
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Figura 1 - Projeto do caso analisado.
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d) Corte

Tabela 1 - Principais dados no projeto analisado para ambas as cidades.
Caso base
Vida útil
50 anos
Área útil total
39,74 m2
Área total com paredes
44,99 m2
Sala de estar | Cozinha
17,83 m2
Áreas úteis
Quarto 1
8,07 m2
(m2)
Quarto 2
7,54 m2
Banheiro
4,09 m2
Espaço de circulação entre quartos
2,21 m2
Fases do ciclo
Pré–uso, uso e pós–uso
de vida
Dados da simulação termoenergética. Inclui consumo para
condicionamento ambiental previsto, considerando o clima atual
Fase de uso
e mudanças climáticas (cenários de 2020 e 2050).
Eletrodomésticos e iluminação artificial (fixo em todos os
cenários)
Vergas sobre janelas e portas; contravergas embaixo das janelas
- 9x10cm (larg.x alt.) com sobrepasse na média de 20 cm nas
laterais
Cinta de amarração em concreto sobre as paredes de 9x19cm
Estrutura
(larg.x alt.)
Pilaretes nos cantos das paredes de 9x9 cm
Estrutura em concreto
Bloco cerâmico de 6 furos de 9x14x19cm
Reboco 2cm: 0,5cm de chapisco traço 1:3 de cimento:areia +
1,5cm de reboco com traço 1:2:9 cimento:cal:areia
Paredes
Argamassa de assentamento 1,3cm de espessura na horizontal, de
1cm na vertical, traço 1:2:8 cimento:cal:areia
Paredes internas e externas iguais.
U=2,43 W/m²K e CT=132 kJ/m²K; α par. externas =0,6
2 águas, telha cerâmica + ático, forro em PVC. Inclinação de
Cobertura
23,6º. Estrutura do telhado em madeira,
U =1,75 W/m²K, CT=21,4 kJ/m²K; α =0,6

Para a vida útil da edificação e manutenção/reposição dos seus componentes, foi considerada a vida
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útil de projeto (VUP) com base na NBR 15575 (ABNT, 2013). Para o edifício, foi adotada a vida útil de 50
anos, recomendada para HIS pela NBR 15575. Para os seus principais componentes a vida útil foi estimada
também com base na NBR 15575.

3.1. Avaliação do ciclo de vida energético (ACVE)
O método de ACVE adotado tomou como base questões relevantes de pesquisas estudadas assim
como as normativas ISO 14040 (ABNT, 2009a) e 14044 (ABNT, 2009b). A unidade funcional foi definida
como a construção e a ocupação de uma casa de 39,74 m2 de área útil durante a sua vida (considerando o
período de 50 anos) para atendimento a uma família de quatro pessoas. O fluxo de referência foi dado pelos
insumos (materiais, energia e transporte) necessários para garantir a função estimada durante o tempo
previsto. Foram incluídos três cenários climáticos para avaliação na fase de uso, sendo atual e de mudanças
climáticas, considerando os cenários de 2020 e 2050. O cenário de 2020 representa o período de 2011 a 2040
e o cenário de 2050 representa o período de 2041 a 2070. Para o consumo energético do transporte, foi
empregado o valor médio de Guimarães et al. (2013) de 0,002044 MJ/kg.km.
A quantidade do material foi determinada em kg. Para isso foi muito importante a densidade de massa
aparente adotada do material. Os dados foram baseados na sua grande maioria, na NBR 15220–2. Para os
materiais foram buscados dados com relação à energia incorporada e emissões de CO2. Foram adotados de
preferência, valores de pesquisas brasileiras disponíveis, dando prioridade a: dados mais atuais, que fossem
levantamento de dados primários e ficassem perto da média dos valores elencados nas pesquisas nacionais. A
Tabela 2 mostra as etapas previstas para a avaliação do ciclo de vida energético.
Tabela 2 – Etapas previstas para a avaliação do ciclo de vida energético.
FASE

Pré–uso

Uso

Pós–uso

ETAPA
Energia incorporada (EI) na fabricação dos materiais
EI no transporte dos materiais até o local
EI no desperdício dos materiais
EI no transporte do desperdício
Consumo estimado para condicionamento ambiental
Consumo outros (eletrodomésticos/iluminação)
EI nos materiais para manutenção/reposição
EI no transporte dos materiais de manutenção/ reposição
EI desperdício dos materiais para manutenção/ reposição
EI transporte do desperdício dos materiais de manutenção/ reposição

Energia para desconstrução do edifício

Energia
incorporada inicial
em MJ
Energia
operacional em MJ
Energia
incorporada
recorrente
em MJ
Energia para
desconstrução em
MJ

A energia operacional considerou os consumos referentes ao uso de equipamentos, iluminação e
condicionamento ambiental previsto para refrigeração e aquecimento, por meio de simulação
termoenergética, com avaliação em relação aos cenários climáticos. A simulação considerou a habitação com
duas formas de operação: uso de ventilação natural e uso de condicionamento ambiental previsto junto à
ventilação natural. Os dados com relação aos equipamentos e iluminação mantiveram-se fixos em todos os
cenários. Os dados foram expressos em energia primária. Para as emissões de CO2 considerada como
indicador de impacto ambiental, foi determinada a mesma fronteira de análise e o fator de emissão de 0,156
kgCO2/kWh com base no PNE 2030 (BRASIL; MME; EPE 2007). Para as emissões com relação ao
transporte rodoviário foi adotada a estimativa do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) de 2013
adotada por Leal Junior et al. (2015) de 0,00011917 kgCO2/kg.km.

3.1. Avaliação de custos no ciclo de vida
A Tabela 3 apresenta as etapas de avaliação dos custos no ciclo de vida. Para a análise do aspecto
econômico foram usados custos de materiais disponibilizados pelo SINAPI. Os custos do transporte foram
levantados com base na Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Para a etapa de
manutenção, foram levados em conta os custos com base no valor presente líquido (VPL). Para o cálculo do
VPL, os valores de custo inicial dos materiais foram transformados inicialmente em valor futuro, colocando
a inflação e depois descontados a valor presente, empregando a taxa de desconto com base na metodologia
abordada por Islam et al. (2015). A inflação foi com base no Índice Nacional de Custos da Construção e a
taxa de desconto com base na taxa SELIC. Para a composição do valor final do custo da energia operacional,
foram observados valores das concessionárias e o preço médio do kWh por cidade para a tarifa residencial.
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Tabela 3 – Fases e etapas da avaliação econômica.
FASE
Pré-uso

Uso

Pós–uso

ETAPA
Custo inicial dos materiais da obra
Custo do transporte dos materiais até o local
Custo dos materiais de desperdício
Custo do transporte do desperdício
Custo do consumo previsto para condicionamento
ambiental
Custo do consumo de energia outros
(eletrodomésticos/ iluminação)
Custo dos materiais para manutenção/reposição
Custo do transporte dos materiais de
manutenção/reposição
Custo do desperdício dos materiais para
manutenção/reposição
Custo no transporte do desperdício dos materiais
de manutenção/ reposição
Custo da desconstrução do edifício (demolição +
transporte dos materiais de demolição)

Custo do
inicial
Custo
da
operacional

investimento

energia

Custo da manutenção

Custo da desconstrução

Se faz a ressalva de que os valores considerados para o indicador de custos no ciclo de vida não foram
valores absolutos da obra total, senão somente dos componentes da envoltória que estão sendo analisados na
metodologia. Igualmente cabe ressaltar, que na energia operacional não entrou o custo com aquecimento de
água e cocção.

3.1. Indicador de graus-hora para resfriamento e aquecimento
Foi adotado como indicador os graus-hora para resfriamento e aquecimento; este último somente na
cidade de São Paulo. Para tanto, foram levados em conta os resultados da simulação computacional, sendo
considerado o valor final da habitação para graus-hora de resfriamento e graus-hora de aquecimento,
resultado dos valores ponderados por área dos ambientes de permanência prolongada. Para os casos na
cidade de São Paulo, os graus-hora de aquecimento foram considerados em valor absoluto e somados aos
valores de graus-hora de resfriamento, por conta de se ter um único indicador relacionado à operação da
habitação com ventilação natural.

4. RESULTADOS
Os resultados são colocados para cada um dos indicadores de desempenho de forma separada
considerando o projeto representativo nas duas cidades, sendo discutidos os desafios e benefícios de
implementação dos mesmos. A Figura 2 apresenta os resultados para o indicador de consumo energético no
ciclo de vida para o caso representativo de habitação de interesse social avaliado em São Paulo e Salvador
nos três cenários climáticos.
Os resultados de consumo energético em São Paulo mostraram a energia total no ciclo de vida
passando de 677,57 GJ no cenário climático atual para 941,05 GJ no cenário climático de 2050, sem
considerar o consumo de aquecimento de água ou cocção. Por m2, isso significa valores no cenário climático
atual de 2,37 GJ/m2 na fase de pré-uso (energia incorporada inicial), 2,54 GJ/m2 para a energia incorporada
recorrente ou também chamada de manutenção e 11,89 GJ/m2 para a energia de operação (que considera
AVAC, equipamentos e iluminação). Ou seja, na fase de uso obteve-se um consumo total de 14,44 GJ/m2
(considerando a energia de manutenção e de operação), enquanto na fase de pós-uso foi de 0,23 GJ/m2. Para
2050, a fase de uso ficou em 21,07 GJ/m2. A energia incorporada inicial e a de manutenção mostraram
parcelas similares, onde a maioria da energia incorporada referiu-se à fabricação e à manutenção dos
materiais. Mostrando a importância dos materiais especificados no início e da durabilidade associada a eles.
As análises indicaram a importância do desempenho térmico da edificação no ciclo de vida para ambas
as cidades, sendo aumentada sua importância ao considerar-se as mudanças climáticas. Somente no cenário
climático atual para a cidade de São Paulo, a energia para equipamentos e iluminação apresentam uma
parcela maior do que o consumo energético previsto para condicionamento ambiental.
Para São Paulo e considerando o indicador de consumo energético, a parcela de condicionamento
ambiental previsto, passou de representar 34% no ciclo de vida no cenário climático atual a representar 52%
no cenário de 2050. Isso mostrou o potencial e a ênfase que deve dar-se aos materiais iniciais especificados
no projeto para obter um desempenho térmico adequado no ciclo de vida da edificação.
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Energia no ciclo de vida (MJ)

Figura 2 – Resultados para o indicador de consumo energético no ciclo de vida para o caso em São Paulo e Salvador
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Para São Paulo, com relação à energia incorporada por serviço e material, destacaram-se o serviço de
alvenaria considerando o tijolo das paredes, tinta e os componentes da argamassa; assim como a cobertura
junto à telha cerâmica e o forro, sendo ambas fundamentais para o desempenho térmico da edificação na
etapa de operação. Nessa cidade a energia incorporada total (inicial e recorrente) passou de representar 29%
do ciclo de vida no cenário climático atual para 21% no cenário de 2050.
Observaram-se diferenças significativas no ciclo de vida energético para o caso na cidade de São
Paulo e Salvador. Em Salvador o transporte total dos materiais na fase de pré-uso obteve 22% do consumo
energético, diferente de São Paulo onde foi de 5%. De outro lado a energia operacional representou no
cenário climático atual, para Salvador 83,7% do total do ciclo de vida, enquanto para São Paulo foi 69,7%
mostrando o impacto de fazer projetos similares em todo o país, prática recorrente entre o setor de habitações
de interesse social, em especial de menor renda.
Entre os desafios desta avaliação encontram-se que valores da densidade de massa aparente dos
materiais podem alterar os resultados na fase de pré-uso e manutenção, contudo, na maioria das pesquisas
publicadas sobre análise de ciclo de vida energético raramente são divulgados nos estudos ou pelos
fornecedores. Neste estudo foram adotados valores de densidade de massa aparente com base na NBR
15220–2, sendo quando possível, valores médios entre os limites informados pela norma. Igualmente a falta
de base de dados nacionais com relação à impactos de energia incorporada e emissões de CO2 é um desafio.
Optou-se pelo uso de dados nacionais no lugar do uso de bases internacionais por considerar-se mais
aproximado da realidade nacional, contudo é necessária uma sistematização e maior levantamento de
informações. Na metodologia proposta foi adotado o uso de valores únicos para os impactos associados aos
materiais por conta do objetivo proposto, contudo, reconhece-se a importância do uso de intervalos de
valores para dados de impacto dos materiais, na medida em que pode ter-se alteração nos resultados. Outra
questão relevante que mostrou o estudo é o uso de fatores para conversão quando se trata de cenários
climáticos futuros e as incertezas que os mesmos incorporam. Nesta pesquisa foram adotados valores
estimados pelo PNE, pois contém em si mesmos uma previsão de comportamento futuro, no entanto, é
importante discutir sobre o uso desses fatores e a implicação que tem em análises deste tipo.
A Figura 3 apresenta os resultados para o indicador de emissões de CO2 no ciclo de vida para o caso
em São Paulo e Salvador nos três cenários climáticos avaliados.
As emissões incorporadas na fase de pré–uso para o caso na cidade de São Paulo foram estimadas em
23,27 tCO2, das quais 87,72% corresponderam à fabricação dos materiais. Nessa cidade as emissões totais no
ciclo de vida mostraram 18% de aumento quando comparado o cenário climático atual com 2050. Para essa
cidade, as emissões incorporadas iniciais mantiveram-se em todos os cenários climáticos analisados como a
maior parcela no ciclo de vida. Esse resultado demonstra a importância de especificar materiais com menores
emissões incorporadas; porém que proporcionem um desempenho térmico adequado e de durabilidade na sua
vida útil. Para São Paulo e considerando os diferentes cenários climáticos, as emissões previstas para
condicionamento ambiental no ciclo de vida passaram de representar 16% no cenário climático atual para
29% em 2050, colocando-se nesse cenário em um patamar similar à das emissões incorporadas iniciais.
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Figura 3 – Resultados para o indicador de emissões de CO2 no ciclo de vida para o caso em São Paulo e Salvador
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Para o caso na cidade de Salvador, a parcela correspondente ao condicionamento ambiental previsto na
vida útil, mostrou-se como a mais significativa em todos os cenários climáticos. Foi observado aumento para
o cenário de 2050; passando de representar 44% no cenário climático atual para 52% em 2050. Os resultados
com relação a este indicador mostraram também a maior atenção que deve ser dispensada aos componentes
da cobertura e alvenaria, por apresentarem a maior emissão incorporada no ciclo de vida em ambos os casos.
As emissões de CO2 estão relacionadas à categoria de impacto de mudanças climáticas em avaliações de
ACV/ACVE. No entanto, o impacto no aquecimento global é expresso em kgCO2eq, e considera além das
emissões de CO2, outros gases de efeito estufa. Esse indicador é um dos mais usados nas referências
internacionais. Contudo dados nacionais de impacto de materiais geralmente disponibilizam somente
impacto com relação às emissões de CO2.
De forma geral, na avaliação do ciclo de vida energético a fase de pós-uso é a que apresenta maiores
incertezas. A metodologia adotada neste estudo optou por dar maior ênfase às fases de pré-uso e uso da
edificação. Contudo, os resultados mostraram que enquanto não seja considerado cenário de reciclagem são
essas duas fases as que mostraram maior relevância. Entretanto, considera-se necessário avançar com
pesquisas na fase de pós-uso para serem incorporadas de forma mais efetiva em avaliações no ciclo de vida.
A Figura 4 apresenta resultados do indicador de custos no ciclo de vida nos três cenários climáticos.
Figura 4 – Resultados para o indicador de custos no ciclo de vida para o caso em São Paulo e Salvador
Custo no ciclo de vida (R$)

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Caso SP
atual

Caso SP
2020

Caso SP
2050

Caso Salv Caso Salv Caso Salv
atual
2020
2050

Caso por cidade e cenário climático

Custo pós-uso
Custo para condicionamento ambiental previsto
Custo para equipamentos e iluminação
Custo da manutenção
Custo incorporado inicial (fase pré-uso)

Para o caso na cidade de São Paulo, ao considerar as fases de pré-uso e etapa de manutenção, a
cobertura mostrou o maior custo (38%), por conta do custo inicial, enquanto a alvenaria e as esquadrias
ficaram com porcentagens similares em 25,9% e 22,3% respectivamente. Para essa cidade foi observado
aumento de 22,6% quando comparado o cenário climático atual com o de 2050, por causa do aumento na
energia operacional. Em São Paulo a parcela com condicionamento ambiental previsto representou 20% do
custo total no ciclo de vida no cenário climático atual, enquanto em 2050 foi 34%, ficando nesse cenário com
uma porcentagem igual ao custo na fase de pré-uso. Diferente do observado em São Paulo, o caso em
Salvador teve a maior parcela na avaliação de custos no ciclo de vida na etapa de condicionamento ambiental
previsto em todos os cenários climáticos avaliados. E o custo incorporado inicial foi maior em Salvador do
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que em São Paulo, muito em parte por conta do transporte dos materiais. Para o caso em Salvador, a fase de
uso, considerando as etapas de operação e custos recorrentes correspondeu a maior parcela no ciclo de vida.
A relevância da fase de uso no setor, reforça a necessidade de mudança de paradigma nos programas
nacionais de habitação de interesse social, onde é dada maior importância aos custos iniciais. Dando
prioridade à especificação de materiais e componentes que garantam bom desempenho na fase de uso da
edificação. Os materiais levantados do SINAPI não deixam explícito a porcentagem do desperdício
incorporada neles, o que é um desafio para este tipo de análise onde é necessária essa informação.
Igualmente o SINAPI não apresenta todos os materiais ou custos para serviços incluindo alguns serviços de
desmontagem. Ainda mais, os valores do SINAPI não são dados em função de algum indicador que mude de
forma mensal, o que facilitaria a integração neste tipo de avaliação. De outro lado, a avaliação econômica
não considerou o valor residual por não estar sendo considerado o cenário de reciclagem.
A Figura 5 mostra os resultados da simulação termoenergética para a habitação com ventilação natural
com o indicador de graus-hora, para as duas cidades e os três cenários climáticos.
Figura 5 – Resultados para o indicador de graus-hora de resfriamento e aquecimento para o caso em São Paulo e
Salvador
35000
30000

Graus-hora

25000
20000
15000
10000
5000
0

Caso SP Caso SP Caso SP
atual
2020
2050

Caso Salv Caso Salv Caso Salv
atual
2020
2050

Caso por cidade e cenário climático
Graus-hora de resfriamento

Graus-hora de aquecimento (Valor absoluto)

Para o caso na cidade em São Paulo os resultados mostraram um aumento significativo nos graus-hora
de resfriamento nos cenários climáticos futuros, enquanto uma redução drástica dos graus-hora para
aquecimento. Para a cidade de Salvador igualmente mostrou-se aumento dos graus-hora para resfriamento
nos cenários climáticos de 2020 e 2050.

5. CONCLUSÕES
O artigo discutiu o uso de abordagens integradas no ciclo de vida tendo como foco o desempenho
termoenergético da edificação e as mudanças climáticas, desde a perspectiva das potencialidades e benefícios
frente aos indicadores propostos. Os resultados mostrados deixaram em evidência a importância da seleção
inicial de materiais nos projetos, considerando seus impactos associados e o desempenho termoenergético
ocasionado na edificação ao longo da sua vida.
Entre os principais desafios observou-se: necessidade de declarações de impactos ambientais e
energéticos dos materiais; considerar a incorporação de análise de sensibilidade frente ao uso de valores
únicos, incertezas associadas aos fatores de conversão frente às mudanças climáticas, necessidade de
pesquisas na fase de pós-uso incorporando reciclagem, carência de referências mais precisas sobre estimativa
de vida útil dos materiais e componentes e, maiores informações em referências nacionais que permitam
integração entre diversas avaliações. Igualmente, necessidade de dados regionais para análises de clima
futuro com previsão de outros cenários do IPCC. Ainda, alguns desafios além dos colocados podem ser
colocados para este tipo de abordagens, como: considerar outras variáveis que podem alterar resultados no
ciclo de vida das edificações como o comportamento do usuário e integração com projetos em BIM.
Entre as principais potencialidades da abordagem integrada proposta considerou-se deixar em
evidência a relevância dos componentes e materiais no ciclo de vida da edificação; as diferenças
significativas entre cidades, em especial com relação a valores absolutos no ciclo de vida; assim como
ressaltar a importância do peso das etapas no ciclo de vida. Os resultados deixaram em evidência a
importância das etapas de fabricação dos materiais e, a etapa de operação frente às mudanças climáticas. Em
ambas cidades a etapa de operação teve aumento significativo quando considerado os cenários de clima
futuro, por conta da parcela de condicionamento ambiental previsto. Igualmente, considerando o objeto de
estudo, análises integradas podem ajudar na mudança de paradigmas frente aos critérios estabelecidos nos
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programas habitacionais, onde de forma geral é dada maior importância aos custos iniciais. Assim, observase que abordagens integradas podem dar subsídios muito valiosos para tomadas de decisão nos projetos e
coloca-se como uma tendência que deveria ser perseguida.
Nos indicadores analisados, o caso na cidade de Salvador teve impacto superior ao caso em São Paulo.
Os resultados mostraram a influência das mudanças climáticas no ciclo de vida da edificação e a relevância
de serem consideradas em estudos da área. Embora com os desafios presentes para este tipo de avaliações, o
artigo deixou em evidência o potencial do uso de abordagens mais holísticas que tenham como foco o
desempenho termoenergético da edificação e mudanças climáticas, assim como os desafios que se tem no
cenário nacional para avançar nessa área. Dessa forma, abordagens integradas no ciclo de vida mostraram-se
como uma ferramenta importante para tomada de decisão nos projetos.
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RESUMO
As edificações são grandes consumidoras de energia, seja pela sua construção, quanto pela sua utilização.
Sendo assim, passa a ser uma necessidade projetar com maior eficiência energética e buscar fontes
alternativas e sustentáveis para que elas possam gerar a sua própria energia. Nos países desenvolvidos já se
projetam edificações eficientes e com necessidades de consumo quase nulas. O Brasil ainda está caminhando
a passos lentos, seja pelo desconhecimento de estratégias e potencialidades de sistemas inovadores ou pela
dificuldade em adaptá-los à grande diversidade climática. O país tem um grande potencial para geração de
energias renováveis, principalmente a energia solar fotovoltaica (FV), cujos sistemas podem ser instalados
próximos ao ponto de consumo, aliado ao benefício de poderem substituir ou se sobrepor a elementos
construtivos preexistentes. Apesar disso, o país e os projetistas não têm explorado essas potencialidades.
Baseado neste contexto é objetivo deste trabalho analisar a influência de dois tipos de revestimento em uma
fachada de edifício comercial sob o ponto de vista termoenergético. Uma fachada considera um revestimento
usual em edifícios comerciais (Aluminium Composite Material – ACM) e o outro considera uma fachada
solar fotovoltaica (FSFV), instalação pouco usual para baixas latitudes. Como resultado, o estudo demostra
que a FSFV, mesmo não tendo a inclinação ideal em termos de otimização do sistema, é capaz de gerar
energia e apresentar um bom desempenho térmico, além de, apresentarem benefícios econômicos quando
comparados à fachada com ACM, denominada de FACM.
Palavras-chave: simulação computacional, energia solar, fachadas solares fotovoltaicas, desempenho
térmico, eficiência energética.

ABSTRACT
Buildings are huge consumers of energy due their construction and their use. Therefore, it becomes
necessary to design with more energy efficiency and to look for renewable and sustainable sources of energy
that allows buildings to generate their own energy. In developed countries efficiency buildings with almost
zero energy needs are already planned. Brazil is still walking slowly, either because of the lack of knowledge
of the strategies and potentialities of innovative systems or because of the difficulty in adapting them to the
great climatic diversity. The country has great potential for renewable energy, especially photovoltaic solar
energy (PV), whose systems can be installed near the point of consumption combined with the benefit of to
be able to replace or overlap the pre-existing building elements. Despite this, the country and the designers
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have not exploited these potentialities. Based on this context it is the aim of this work to analyse the
influence of two types of covering on a commercial building façade under the thermoenergetic point of view.
One facade considers a usual material on commercial façades (Aluminium Composite Material - ACM) and
the other considers a solar photovoltaic façade (SPVF), unusual installation for low latitudes. As a result, the
study demonstrates that SPVF, even not being the ideal tilt in terms of system optimisation, is capable of
generating energy and showing good thermal performance, besides presenting economic benefits when
compared to the façade with ACM, called ACMF.
Keywords: computer simulation, solar energy, photovoltaic façades, Thermal performance, Energy
efficiency.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, de acordo com o Balanço Energético Nacional (MME, 2016), a produção energética elétrica
baseia-se 64% na força das hidrelétricas. Essa dependência, de uma única fonte, já fez o país enfrentar
grandes apagões, no início dos anos 2000, em decorrência da falta de investimentos na expansão do sistema,
do baixo nível hídrico dos reservatórios das usinas de geração de energia, associada a uma demanda
crescente. Isso mostra a vulnerabilidade do sistema energético nacional e torna evidente a necessidade da
busca por fontes alternativas de energia para complementar a matriz energética nacional.
A indústria da construção civil provoca grande impacto no meio ambiente em função da elevada
quantidade de recursos que consome e dos resíduos que produz (MATEUS, 2004). O setor é responsável
globalmente por 40% do consumo anual de energia e por até 30% do consumo de energia relacionado à
emissão de gases de efeito estufa e, ainda, o setor também representa 12% no consumo de água doce e de
aproximadamente 40% da geração de resíduos sólidos (CBCS, 2013). Além disso, grande parte do crescente
consumo energético nacional pode ser atribuída às edificações e suas variáveis arquitetônicas e construtivas,
uma vez que existe uma grande diversidade climática no Brasil, que gera necessidades construtivas
específicas para cada região. O desconhecimento destas necessidades acaba por ocasionar um crescimento
desenfreado de edificações com desempenho termoenergético reduzido, consequentemente, gerando um
elevado consumo de energia (LAMBERTS et al. 2006). Isso poderia ser evitado através da construção de
edificações mais eficientes, porém, os custos finais têm grande impacto nas escolhas, principalmente, de
tecnologias e materiais a serem empregados na construção civil.
Dentro desse contexto, o sistema solar fotovoltaico (SFV), que por desconhecimento de muitos, no
que diz respeito ao seu potencial, benefícios e viabilidade econômica, acaba por não ser considerado como
uma alternativa, tanto para geração de energia, quanto para substituição ou sobreposição de elementos
construtivos do sistema de vedação externa das edificações. Ele pode cumprir com a dupla função, de
fechamento da edificação e de geração da própria energia consumida, instalado próximo do ponto de
consumo, de uma forma limpa e sustentável. O sistema SFV pode ser sobreposto ao sistema de vedação da
edificação – BAPV (Building Applied Photovoltaics) ou substituir elementos construtivos e/ou revestimentos
do envelope da edificação – BIPV (Building Integrated Photovoltaics). Isto pode ser observado na Figura 1,
nos exemplos comerciais edificados da Torre Garena (arquitetos Joaquín Pallas e Gonzaga Bárcenas, Alcalá
de Henares, Espanha, 2005) e do World Join Center (arquiteto Marco Cerri para Studio Urbam, Milano,
Itália, 2006).

Figura 1 - Torre Garena e Tubingen Sporthalle, ambos os exemplos de BIPV (PEINADO, M., 2016 e APPEL, B. 2016).
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Entretanto, apenas uma pequena fração da produção de energia fotovoltaica apresenta-se realmente
integrada no ambiente construído. Porém, o apelo pela proteção da paisagem, a concorrência no uso de terras
com possibilidade de produção agropecuária, e até mesmo a opinião pública, estão levando os
desenvolvedores fotovoltaicos a incrementar o uso no ambiente de construção, tornando-o capaz de produzir
eletricidade (PERRET-ABBY, L.E. et al., 2013), e agregar um valor estético. Segundo Cunha (2016), para os
edifícios que possuem na sua composição os fechamentos fotovoltaicos, com ênfase para as fachadas,
observa-se uma valorização da dimensão estética da tecnologia. O autor afirma que a valorização da
dimensão técnica implica numa edificação que prioriza materiais que remetam à tecnologia, como o metal, o
vidro, ou enfatiza compositivamente elementos de arquitetura como sistemas de proteção solar, coberturas,
vigas, pilares, painéis fotovoltaicos, que podem se estender até superfície de fachada.
Neste contexto, os edifícios de escritórios são uma ótima opção para o uso integrado dos SFV, pois
além de apresentarem um elevado consumo de energia elétrica, em função da demanda em iluminação,
equipamentos e da climatização artificial, apresentam uma sincronicidade entre geração de energia solar
fotovoltaica e consumo. Na sua grande maioria, esses edifícios são verticais, com muitas unidades
consumidoras independentes e com pouca área de cobertura, que é o local mais apropriado para a instalação
dos SFV em baixas latitudes. Sendo assim, estas coberturas não seriam capazes de abrigar sistemas com
grandes potências nominais. Em contrapartida, “as fachadas aparecem como uma oportunidade para geração
de eletricidade, através da tecnologia FV integrada na arquitetura (BIPV)” (SANTOS, A. H. C. 2015), de
forma a complementar a capacidade instalada, ou de gerar uma energia com um percentual menor de
contribuição no suprimento da demanda.
Partindo do princípio de que os revestimentos são considerados um dos itens percentualmente mais
caros no orçamento de uma obra, a substituição de um destes elementos por módulos solares FV, já seria
uma economia de investimentos, que deve ser computada na análise de custo final (HAAS, 1995). Pois além
de cumprirem com a função estética e de vedação, apresentam o benefício de gerarem energia por um
período mínimo de 20 anos.
Baseado neste contexto, este estudo apresenta uma análise termoenergética entre duas fachadas,
utilizando um mesmo exemplar de edifício comercial, localizado na cidade de Pelotas – RS, na zona
bioclimática brasileira 2, uma revestida com ACM e outra com um SFV.

2. OBJETIVO
O objetivo principal deste estudo é verificar se um SFV integrado à fachada de um edifício comercial pode
substituir funcionalmente um material usual de revestimento, apresentando benefícios finais equivalentes
quando associados também à sua energia gerada.

3. MÉTODO
O trabalho utiliza a simulação computacional como estratégia de pesquisa. Está dividido em duas etapas
principais:
1. Simulação e investigação dos sistemas.
2. Análise termoenergética.

3.1. Simulação e investigação dos sistemas
Para esta simulação foi utilizado o programa EnergyPlus versão 8.4 (Department Of Energy – DOE, 2016).
O modelo adotado foi o “representativo de grandes escritórios” desenvolvido por Carlo (2008). Os fatores da
escolha por edifícios de escritórios foram: grande disponibilidade de área nas fachadas para geração;
consumo elevado de energia por metro quadrado e maior disponibilidade de capital para investimento em
geração fotovoltaica, quando comparado com o setor residencial (KIM, D.S.; FERREIRA, C.A. I, 2008).
Para a comparação com a FSFV foi escolhido o alumínio composto (ACM) por seu caráter de inovação; por
sua grande demanda de aplicação em espaços comerciais, assim como, pelo custo elevado quando
comparado a outros revestimentos.
A construção do modelo virtual foi feita no programa SketchUp versão Make 2015 (TRIMBLE
NAVIGATION, 2015), com o plugin Legacy OpenStudio versão 8.4 (NREL, 2010-2015). O modelo
utilizado apresenta as maiores fachadas orientadas para Norte-Sul e três zonas térmicas (Figura 2) a cada
pavimento, onde as zonas com atividade-fim são condicionadas e as centrais não (CARLO, 2008). Este
modelo tem dimensões retangulares (27 x 7,80m) e está divido em duas salas por andar com circulação
vertical centralizada (Figura 3). No total, são cinco pavimentos com pé-direito de 2,60m cada.
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Sala

Circ.

Sala

Figura 2 - Distribuição das zonas térmicas no modelo utilizado.

Figura 3 - Modelo utilizado para a simulação.

Os parâmetros adotados para este trabalho são apresentados na Tabela 1, sendo baseados no
estudo de Carlo (2008). A taxa de infiltração de ar considerada foi de meia renovação total a cada
hora. As temperaturas limites estabelecidas são de 18ºC para aquecimento e 24ºC para resfriamento.
O dimensionamento do sistema de condicionamento de ar considerou o comando autosize do
programa (CARLO, 2008). Com isso foi definido um dia típico de verão e outro de inverno para o
dimensionamento da carga térmica e do sistema de ar condicionado.
O sistema SFV foi configurado no EnergyPlus no modo “Simple”, que é voltado para fases
iniciais de projeto, não necessitando da especificação do arranjo dos módulos, apenas da área de
superfície que estes ocupam. O módulo utilizado foi o CS6P – 260P da CanadianSolar.
Tabela 1 – Parâmetros adotados para a simulação no modelo virtual baseados em Carlo (2008) para grandes escritórios.
Parâmetro
Variáveis
Parâmetro
Variáveis
% área de janelas ponderado (PJFp)
25%
Ocupação média
19.57 m2/pessoa
Ocupação: seg- sex
8h-12h e 14h-18h
Fator solar do vidro (FS)
0.83
Padrões de uso
Iluminação: 8h-22h
Equipamentos: 8h-18h
Cobertura: 0.84
Iluminação: 6.7 W/m2
Parede externa: 0.317
Densidade de carga
Absortância
Parede externa PV: 0.65
Equipamentos: 9.6
interna
W/m2
Parede externa ACM:
0.05
Cobertura: 0.90
Parede externa: 0.90
Emissividade
Climatização artificial
Tipo Split hi-wall
Parede externa PV: 0.85
Parede externa ACM:
0.05
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O contato do piso com o solo é isolado (subsolo) e o entorno urbano não foi considerado devido ao
seu aspecto dinâmico e variável. Para este estudo, foram modeladas paredes equivalentes (Figura 4). Este
esquema de componentes por camadas obriga a utilizar apenas materiais posicionados transversalmente ao
fluxo de calor. Porém, para componentes mais complexos, como blocos ou tijolos, onde existem diferentes
camadas paralelas aos fluxos de calor (Figura 4), é necessário desenvolver um componente equivalente à
parede original (ORDENES et al, 2003, p. 5). Entretanto, as paredes apresentam a mesma capacidade
térmica de 100 kJ/m²K de (CARLO, 2008).

Figura 4 - Parede equivalente (adaptado de Ordenes et al, 2003).

A presença destacada do corpo de vedação dos módulos FV caracteriza-a como uma "fachada
ventilada", com a característica de "muito ventilada", de acordo com a NBR 15220 (ABNT, 2008). Isto
significa que se tenha um determinado valor total de transmitância térmica para os dados referentes aos
componentes da parede externa da fachada Norte no período do ano em que o prédio tende a ganhar calor, e
outro para aquele onde ele tende a perder calor na constante busca de equilíbrio com o meio externo. Porém,
o emprego do revestimento ACM, por sua vez, não altera a transmitância térmica, já calculada para as
paredes externas das demais fachadas, embora apresente outros valores de absortância e emitância (alumínio
versus pintura cor palha sobre argamassa de revestimento), conforme observado na Tabela 2.

Situação

Tabela 2 – Propriedades termofísicas dos materiais empregados nos modelos simulados
Densidade
Espessura equivalente
Transmitância térmicaequivalente material
material não homogêneo
U (W/m2.K)
não homogêneo
(m)
(Kg/m3)

Período
simulado

FSFV
(verão)

1.64

0.0385

1261.44

16out-15mai

FSFV
(inverno)

2.03

0.0216

2091.72

16mai-15out

FACM

2.47

0.1500

1914.75

Ano todo

Demais fachadas

2.39

0.1500

1914,75

Ano todo

Assim, a análise das situações de verão e de inverno para a FSFV foi desenvolvida para verificar a
influência do controle de abertura e fechamento da entrada de ar na câmara ventilada, formada entre o
intervalo do revestimento (módulos) e a vedação, no desempenho térmico da edificação. O que confirmou a
melhoria na transmitância térmica do fechamento, tanto no inverno quanto no verão, aumentando sua
resistência às trocas de calor.
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3.1.1. Simulação do consumo energético do edifício e de geração de energia solar FV
Para a simulação do consumo energético foram simuladas as duas possibilidades de revestimento no edifício:
FV e ACM. Considerou-se para esta análise apenas a fachada voltada a Norte e foi desconsiderado o
eventual sombreamento ocasionado pelo entorno. Como os valores de transmitância térmica na parede
externa, orientadas a Norte, distinguem-se conforme as camadas de materiais empregados, para inserção dos
respectivos dados no programa EnergyPlus foram recalculadas as espessura e densidade equivalentes do
tijolo furado (tabela 2). O objetivo dessa nova simulação foi verificar o consumo dos edifícios com ambos
os revestimentos.
Conforme exposto anteriormente neste artigo, a disposição dos módulos FV na fachada não parte da
situação ideal, que seria posicioná-los a norte com inclinação igual à latitude local (30º). A Figura 5
apresenta os dados obtidos pelo Radiasol2 (programa para geração de dados horários de radiação solar
desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS), através do banco de dados do
Atlas Solarimétrico do Brasil, com a diferença do nível de radiação entre a posição ideal (30°) e a proposta
(90°), onde se pode confirmar que a fachada, mesmo na orientação ideal (norte), apresenta uma redução no
potencial de geração anual do sistema em, aproximadamente, 50%, em função da menor quantidade de
radiação que atinge esta superfície.

Figura 5 – Irradiância média incidente na situação ideal e na situação real na cidade de Pelotas/RS.

O que se pode observar é que na situação real a irradiância média é mais uniforme, embora mais baixa.
Já na situação ideal, têm-se os picos nos meses referentes ao verão, enquanto que, nos meses de maio a julho,
onde a altura solar é menor, as duas curvas ficam muito próximas. Neste período, a fachada é mais exposta à
radiação solar, porém a quantidade de radiação é significantemente menor, quando comparada ao verão,
como, por exemplo, no mês de Janeiro que se tem irradiância de 6 kWh/m²/dia na situação ideal, enquanto
que na situação real tem-se 2,32 kWh/m²/dia.
Para esta fachada foi proposta a utilização de 120 módulos e um inversor, com uma potência total de
31,2 kWp.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A partir da simulação, no software EnergyPlus, foi possível verificar que o consumo energético anual do
modelo FSFV é de 65.531,15 kWh, o qual é atendido parcialmente pelo sistema SFV.
A geração in loco possibilita suprir 27.646 kWh/ano, equivalente a 42,19% desse consumo (Figura 6),
A energia não suprida pelo sistema SFV (57,81%) é fornecida pela rede pública, contabilizando
37.885,15kWh/ano.
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Figura 6 – Percentual de utilização de energia elétrica gerada pelo SSFV e utilizada pela rede pública.

Conforme a Figura 7 é possível observar que a quantidade mensal de energia fornecida pelo sistema
proposto varia, de forma lógica, conforme a radiação solar disponível, produzindo entre o mínimo de
1.686,80 kWh/mês (dezembro, no verão), onde a altura solar á maior e o máximo de 2.770,06 kWh/mês
(agosto, no inverno), onde a fachada “enxerga mais o sol”.

Figura 7 – Energia FV gerada mensalmente pelo sistema proposto.

No caso da simulação com a FACM, o que se pode observar foi que o edifício consome 63.356,95
kWh/ano, enquanto que a versão FSFV (verão por sete meses e inverno por cinco meses) consumiu
65.531,15 kWh/ano, um acréscimo de 3,43%. Entretanto, os resultados mostram que o edifício com módulos
FV é capaz de gerar 27.646 kWh/ano da energia consumida (42,19%). Portanto, a FSFV, embora
apresentando um desempenho térmico inferior, quando comparada a FACM, gerou uma economia de energia
final, uma vez que apresentou o benefício de geração energética.
Alguns estudos, como Brandalise (2015), apontam que edifícios comerciais mais isolados podem
apresentar um sobreaquecimento, decorrentes da elevada carga interna e densidade de ocupação. No referido
artigo, embora o edifício apresente baixas densidade de carga interna (9.6 W/m2) e densidade de ocupação, e
por apresentar o seu fechamento sombreado pelo sistema SFV, ainda assim apresentou problemas de
sobreaquecimento. O envelope mais isolado (FSFV com U variando entre 1,64W/m2.K e 2,04 W/m2.K)
apresentou um maior consumo energético para a zona bioclimática 02, quando comparado com a FACM
(com U de 2,47 W/m2.K).

5. CONCLUSÕES
A falta de conhecimento das novas tecnologias leva, muitas vezes, o projetista a seguir tendências e restringir
possibilidades. A geração de energia FV não é ainda uma tecnologia de domínio público, trazendo consigo
dúvidas e conceitos distorcidos. A discussão sobre questões técnicas e financeiras devem ser ampliada e
analisada criteriosamente buscando relações de custo-benefício.
Neste artigo buscou-se fazer uma análise do desempenho termoenergético de um sistema de geração
de energia FV que foge das condições ideais de implantação, no que diz respeito à otimização do sistema,
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comparado com um material de revestimento usual em edificações comerciais, o ACM. Não foram
analisadas as questões referentes à paridade econômica entre esses dois fechamentos.
É importante salientar que mesmo que o sistema SFV não tenha sido instalado na orientação e
inclinação ideais, ele foi capaz de gerar energia ao edifício. Apesar do sistema não ter gerado o seu máximo
de energia, houve uma geração capaz de suprir 42,19% do consumo energético da edificação envolvida por
este fechamento. Se o usuário pode optar entre revestir sua edificação com um material que apenas cumpra
requisitos estéticos e entre outro, capaz de gerar energia elétrica e, em médio ou curto prazo, agregar
benefícios econômicos a custos competitivos, já é uma grande vantagem.
No quesito desempenho térmico houve pouca variação entre os dois fechamentos, mesmo o
fechamento FV ter sido considerado como uma fachada ventilada.
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RESUMO

A combinação de sistemas passivos, que não dependem de energia elétrica, pode contribuir para redução da
demanda de energia em edifícios. Entre esses sistemas passivos estão a instalação de coberturas vegetadas e
coberturas refletivas sobre o telhado. O presente trabalho verificou, por meio de simulação computacional na
plataforma EnergyPlus, a economia anual de energia elétrica com ar condicionado proporcionada pelo telhado
verde e pelo telhado refletivo, abrangendo as diferenças climáticas do território brasileiro. Um modelo de
referência de edifício comercial, com o devido padrão de cargas térmicas internas, desenvolvido pelo
Departamento de Energia dos Estados Unidos e implementado na plataforma EnergyPlus, foi utilizado como
ponto de partida. Os resultados demonstraram economias significativas de energia tanto para a utilização da
cobertura verde quanto para a refletiva. Foi possível identificar que climas frios e úmidos tendem a inibir o
desempenho das coberturas vegetadas, podendo, a exemplo de Curitiba, ser mais vantajoso a utilização de
coberturas refletivas para a economia de energia com ar condicionado. Por outro lado, climas quentes e secos
são mais adequados à sua instalação, uma vez que favorecem o processo de dissipação de calor por
evapotranspiração pelo solo e plantas, como na cidade de Cuiabá.
Palavras-chave: telhado verde, telhado refletivo, EnergyPlus, simulação energética, ar condicionado.

ABSTRACT

The combination of passive systems, which do not depend on electric energy, can contribute to the reduction
of energy demand in buildings. Among these passive systems are the installation of plant coverages and
reflective coverages on the roof. This work verified, through computational simulations, the annual savings of
electric power with air conditioning provided by green roof and reflective roof, observing the climatic
differences in Brazilian territory. A commercial building reference model, with the proper standard of internal
thermal loads, developed by the US Department of Energy and implemented on EnergyPlus platform, was
used as the starting point. The results showed significant energy savings for both green and reflective
coverages. It was found that the thermal benefits of the use of these coverages vary considerably accordingly
to the locality and that they are generally most benefited for those buildings located in cities where air
conditioning has a larger percentage in the electric energy bill. It was possible to identify that cold and humid
climates tend to inhibit vegetation cover efficiency and that the use of reflective covers may be more
advantageous for energy saving with air conditioning, like in Curitiba. On the other hand, hot and dry climates
are more suitable for the installation because they favor the process of heat dissipation through
evapotranspiration by soil and plants, like in Cuiabá.
Keywords: green roof, reflective roof, EnergyPlus, building energy simulation, air conditioning.
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1. INTRODUÇÃO
Os sistemas de ar condicionado em edifícios comerciais no Brasil podem ser responsáveis por até 70%
do seu consumo de energia elétrica (CARVALHO; LA ROVERE; GONALVES, 2010), o que, além de
acarretar no alto custo da conta de energia elétrica, contribui para o agravamento do efeito estufa, uma vez que
o alto consumo está intimamente ligado à maior necessidade de geração de energia, que por sua vez pode
ocorrer por meio de fontes fósseis. A combinação de sistemas passivos, que não dependem de energia elétrica,
permite o resfriamento de ambientes, contribuindo para reduzir a demanda de energia em edifícios sem
sacrificar as exigências de conforto (YUN; STEEMERS, 2011). Segundo Zinzi e Agnoli (2012), a introdução
de coberturas vegetadas ou refletivas sobre o telhado pode proporcionar economias significativas de energia
nos edifícios com sistema de refrigeração.
A forma construtiva dos telhados verdes varia amplamente, seja por conta do clima da região, da
empresa desenvolvedora da tecnologia ou pela forma construtiva habitual do telhado em determinadas regiões.
Os telhados verdes possuem tipicamente quatro camadas construtivas. A camada de proteção, aplicada
diretamente acima do telhado convencional, tem a função de proteger a laje contra umidade e contra o
desenvolvimento das raízes das plantas, a mesma pode ser constituída de uma combinação de membranas
impermeáveis e barreiras de raiz. A camada de drenagem, localizada logo acima da camada de proteção, pode
incluir pequenos reservatórios de água e vazios para permitir que o excesso de água possa fluir para fora da
construção do telhado verde por alguma calha ou ser, de alguma forma, armazenado. Normalmente, uma
combinação leve de areia, agregado e matéria orgânica compõe o meio de crescimento, o qual é geralmente
separado da camada de drenagem por um tecido de malha densa, para permitir a filtragem da água de drenagem.
Por fim, sobre a camada do meio de crescimento localiza-se a camada de vegetação, a qual pode ser composta
por diferentes espécies de plantas (SAILOR, 2008; OBERNDORFER et al., 2007).
Assim como os telhados verdes, a tecnologia de telhados refletivos, também conhecidos como telhados
brancos ou frios, vem despertando grande interesse nos últimos anos. Estes telhados podem reduzir
significativamente a demanda de energia em ambientes climatizados e, em grande escala, atenuar os efeitos de
ilha de calor característicos de centros urbanos. O telhado branco é um sistema de cobertura que se caracteriza
por uma superfície de elevada refletância solar, ou seja, elevada capacidade de refletir a radiação solar
incidente, o que contribui para reduzir a transferência de calor para o interior do edifício, e alta emissividade
de infravermelhos, isto é, libertação mais rápida do calor absorvido sob a forma de radiação infravermelha
(SYNNEFA; SANTAMOURIS, 2012).
As coberturas verdes e as coberturas refletivas compartilham os mesmos benefícios para climatização
de ambientes e atenuação dos efeitos de ilha de calor. A utilização dos telhados verdes, porém, além de
vantagens estéticas, pode contribuir para reduzir o escoamento de águas pluviais, absorver poeira e poluição
atmosférica, sequestrar dióxido de carbono e produzir oxigênio por meio da fotossíntese, atenuar os efeitos da
poluição sonora, criar espaço para a produção de alimentos, fornecer habitat natural para animais e plantas,
entre outros. Deve-se destacar que as coberturas verdes possuem também algumas desvantagens, entre as
principais estão o elevado custo de instalação, se comparadas aos telhados convencionais e às coberturas
refletivas, despesas com manutenção e irrigação das plantas e acréscimo de carga na cobertura do edifício
(VIJAYARAGHAVAN, 2016).
Saadatian et al. (2013) relatam em sua revisão que a maioria dos estudos de campo sobre telhados verdes
foram limitados principalmente aos efeitos de arrefecimento e em medir a temperatura da superfície dos
telhados. Medições na superfície, no entanto, não impactam de forma direta na energia consumida, uma vez
que a carga do sistema de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) de um edifício é
significativamente determinada pelas cargas internas e cargas ambientais pelas de janelas, paredes e telhado.
Assim, o percentual de redução no fluxo de calor na cobertura pode, na verdade, traduzir em um menor impacto
que o previsto para a carga de AVAC (SAILOR; ELLEY; GIBSON, 2012). Para avaliar o consumo de energia
de um edifício com um telhado verde, Sailor (2008) propôs um modelo de balanço energético, que foi integrado
ao programa de simulação energética EnergyPlus. O modelo foi validado e teve a sensibilidade às mudanças
nas características construtivas do telhado testada em seu estudo.

2. OBJETIVO
O objetivo da pesquisa foi verificar a economia de energia elétrica para o sistema de ar condicionado
proporcionada pelo telhado verde e pelo telhado refletivo no período de um ano, por meio de simulação
energética de um edifício comercial na plataforma EnergyPlus, abrangendo diferentes características
climáticas do Brasil.
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3. MÉTODO
A metodologia para a análise comparativa entre as alternativas construtivas de coberturas foi baseada
nos trabalhos de Sailor, Elley e Gibson (2012), Moody e Sailor (2013) e Sailor e Bass (2014). Os
procedimentos adotados para o estudo estão divididos nas cinco etapas seguintes:
1. Adoção de um modelo computacional de edificação comercial do Departamento Energia dos Estados
Unidos (DOE – Department of Energy) utilizando o programa EnergyPlus versão 7.2.
2. Alteração das características construtivas do modelo para adequação ao caso brasileiro obtendo-se o
modelo representativo para a cobertura convencional.
3. Alteração no modelo convencional para representação das coberturas verdes e refletivas.
4. Seleção dos arquivos climáticos para representar cidades brasileiras com diferentes características
climáticas.
5. Simulação e análise dos resultados.

3.1. Modelo do DOE
O ponto de partida foi a adoção de um modelo de referência para o edifício, assim, recorreu-se aos
modelos de referência comerciais, conhecidos como benchmarks, os quais foram desenvolvidos pelo DOE em
parceria com seus laboratórios. Esses modelos apresentam características de formas e práticas construtivas
reais, por isso tornaram-se um ponto de partida consistente para comparação de simulações energéticas de
edifícios (DERU et al., 2011).
Os materiais que compõem a envoltória das edificações modeladas variam de acordo com tipo de
construção e do clima. A condutividade térmica das paredes externas e do telhado, assim como as
características térmicas das janelas, foram determinadas de acordo com a seção 5 da norma ASHRAE 90.1
(2004) (Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings), para cada uma das 16 zonas
climáticas definidas na norma. A ASHRAE 90.1 (2004) foi utilizada também como fonte para as cargas
internas, porém, como existe uma variação considerável quanto ao tipo de construção, cada uma com requisitos
de iluminação, equipamentos e características específicos, as decisões sobre os níveis de carga interna foram
estabelecidas e revisadas pelos laboratórios do DOE, com contribuição de comitês técnicos da ASHRAE, guias
de projetos específicos da indústria e experiência de usuários (FIELD; DERU; STUDER, 2010).
O sistema de AVAC e demais equipamentos foram determinados a partir da análise dos dados obtidos
na pesquisa de consumo de energia em edifícios comerciais, CBECS 2003 (Commercial Buildings Energy
Consumption Survey), realizada por Winiarski, Jiang e Halverson (2006), de forma a aproximar o modelo da
realidade. Foram ainda, quando pertinente, seguidas as recomendações contidas na ASHRAE 90.1 (2004). Os
modelos comerciais, em formato de arquivo de entrada para o EnergyPlus, são disponibilizados publicamente
pelo DOE em U.S. Department of Energy (2016). Mais detalhes sobre os mesmos podem ser obtidos em Deru
et al. (2011).
O modelo de referência comercial utilizado foi o de uma edificação média de escritório (Medium Office)
para a versão 7.2 do EnergyPlus, o qual possui 3 pavimentos e área de cobertura de 1660 m². A escolha do
modelo se deu pela possibilidade de verificação inicial dos modelos com telhado verde com os resultados
obtidos nos trabalhos de Sailor, Elley e Gibson (2012) e por se enquadrar em uma tipologia de edifício existente
em grandes centros urbanos, os quais são os principais alvos de implantação de telhados com vegetação, como
forma de devolução da camada vegetal removida no processo de urbanização. Tomou-se como base o arquivo
Medium Office da cidade de Houston, no estado americano do Texas, que está classificada na zona climática
2 de acordo com a ASHRAE 90.1-2004, assim como Brasília, Porto Alegre e São Paulo.
O edifício possui 15 zonas térmicas, uma central e quatro perimetrais em cada um de seus 3 pavimentos,
totalizando uma área condicionada de 4982m². Todos os 3 pavimentos possuem entreforro, que é um ambiente
não climatizado no qual são localizadas as estruturas de insuflamento do sistema de AVAC. Na Figura 2 é
apresentada a planta baixa e a fachada do modelo, na qual é possível observar a disposição das 5 zonas térmicas
condicionadas de cada pavimento e os 3 entreforros.
O modelo é composto por 3 unidades ar condicionado de expansão direta (DX) do tipo rooftop com
volume de ar variável (VAV), uma para cada pavimento. Segundo a configuração padrão do modelo para o
termostato, a qual foi mantida, o ar condicionado é programado de 3 formas de acordo com o dia da semana,
conforme mostrado na Figura 3. Nos dias de feriado o sistema de AVAC funciona com as mesmas
características de domingo, com temperatura limite de 26,7 ºC. Ressalta-se que não foi considerado o controle
para umidade, sendo controlada apenas a temperatura das zonas térmicas.
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Figura 2 – Programação do termostato do ar
condicionado.
Figura 1 – Planta baixa e corte do edifício Medium Office.

3.2. Modelo convencional
Para adaptar o modelo do DOE a uma construção habitual no Brasil, o telhado do modelo de referência,
o qual possui isolamento de acordo com a ASHRAE 90.1 (2004), foi modificado para o de laje maciça de
concreto armado sem telhamento, conforme as configurações construtivas obtidas em LabEEE (2011). As
modificações no modelo original limitaram-se à cobertura, como forma de minimizar possíveis erros na
manipulação do modelo já verificado. Assim, o modelo Medium Office para a cidade de Houston com alteração
de seu telhado original para laje de concreto maciça foi tomado como modelo convencional. As propriedades
térmicas da laje maciça de concreto estão listadas na Tabela 1.
Propriedade

Tabela 1 – Propriedades da laje maciça de concreto armado.
Valor
Referência

Rugosidade superficial:
Espessura:
Condutividade térmica:
Densidade:
Calor específico:
Absortância térmica
(considerando a Lei de Kirchhoff):
Absortância solar:

Média
0,1 m
1,75 W/m.K
2.200 kg/m³
1.000 J/kg.K

U.S. Department of Energy (2016c)
LabEEE (2011)
ABNT NBR 15220-2:2005
ABNT NBR 15220-2:2005
ABNT NBR 15220-2:2005

0,9

ABNT NBR 15220-2:2005

0,7

ASHRAE 90.1 (2004) e ABNT NBR 15220-2:2005

3.3. Cobertura verde e refletivas
A partir do modelo para a edificação convencional (laje maciça), outros modelos do edifício comercial
foram criados por meio de alterações das características construtivas de seu telhado para a análise comparativa.
Os modelos construtivos podem ser, então, divididos em 3 tipos básicos, com telhado convencional, com
telhado refletivo e o modelo com cobertura vegetal, conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3 – Tipos de modelos construtivos de cobertura.
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Dois modelos de edificação com telhado refletivo foram criados para simulação, um com refletância à
radiação solar de 0,65, que condiz com um telhado novo, e outro com refletância à radiação solar de 0,50, para
representar um telhado com 3 anos de instalação, segundo os critérios da Agência de Proteção Ambiental dos
Estados Unidos (EPA, 2008). Os dois modelos foram criados alterando somente o parâmetro de absortância
solar do telhado convencional no EnergyPlus, mantendo-se todas as outras características do modelo padrão
de laje maciça.
O modelo de edificação com cobertura vegetada foi obtido por meio da utilização do modelo EcoRoof
de Sailor (2008) integrado ao EnergyPlus, bastando-se inserir o material RoofVegetation sobre a cobertura da
edificação convencional para se obter o modelo de edifício com telhado verde. Considerou-se para a estrutura
vegetada uma altura da camada de solo de 15 cm e o índice de área foliar (IAF) igual a 5. Para os demais
parâmetros, foram considerados os valores de default do EnergyPlus, conforme o trabalho de Sailor, Elley e
Gibson (2012). O estudo não teve a intenção de representar espécies de plantas específicas, estando o valor do
IAF entre os limites mínimo e máximo do EnergyPlus (0,5 e 5,0). Assim como efetuado para os modelos de
cobertura refletiva, manteve-se todas as outras características do modelo padrão de laje maciça.
O IAF é considerado o parâmetro mais importante no desempenho térmico das coberturas verdes, sendo
definido pela proporção entre a área de folhas por área de superfície de solo e influenciado pelo tipo de planta
e altura da folhagem (YU, 2006). Segundo o trabalho de Zhao et al. (2014), a variação das propriedades
térmicas do solo não influencia substancialmente na performance térmica da cobertura verde, o efeito principal
do solo é o atraso no fluxo de calor devido à sua massa.
Deve-se destacar que, por motivos estruturais, a construção da laje abaixo de uma cobertura verde pode
ser diferente da alternativa convencional, uma vez que a camada vegetal aumenta a carga de cobertura. No
estudo, manteve-se a mesma laje do modelo convencional para todas as variações de cobertura verde estudadas,
inserindo no modelo somente a construção com material RoofVegetation na camada mais externa do telhado,
sobre a laje de concreto.

3.4. Arquivos Climáticos/Cidades
Para representação de edificações sujeitas às diversas características climáticas do Brasil, foram
selecionadas 8 cidades do território nacional, pertencentes a cada uma das 8 zonas bioclimáticas definidas na
ABNT NBR 15220-3:2005. Utilizou-se, para as simulações, 8 arquivos climáticos EPW (EnergyPlus Weather
File), priorizando os disponibilizados na base de dados do EnergyPlus (EnergyPlus, 2016). Na possibilidade
de mais de uma fonte, foram priorizados arquivos desenvolvidos pelo projeto SWERA (Solar and Wind Energy
Resource Assessment), como forma de padronização. Na falta de um arquivo para a zona 5, recorreu-se aos
arquivos climáticos da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC), disponíveis
em LabEEE (2016), os quais foram obtidos pelas estações meteorológicas do INMET (Instituto Nacional de
Meteorologia). As cidades selecionadas para cada zona bioclimática com a respectiva fonte de dados
meteorológicos de seu arquivo EPW estão listadas na Tabela 2.
Zona
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabela 2. Cidades selecionadas para simulação.
Cidades
Fonte de Dados
Curitiba, PR
Santa Maria, RS
Belo Horizonte, MG
Brasília, DF
Niterói, RJ
Campo Grande, MS
Cuiabá, MT
Fortaleza, CE

SWERA
SWERA
SWERA
SWERA
INMET/ANTAC
SWERA
SWERA
SWERA

Referência
EnergyPlus (2016)
EnergyPlus (2016)
EnergyPlus (2016)
EnergyPlus (2016)
LabEEE (2016)
EnergyPlus (2016)
EnergyPlus (2016)
EnergyPlus (2016)

Os arquivos climáticos utilizados, do projeto SWERA e o da ANTAC, consistem de arquivos TMY2
(Typical Meteorological Year), os quais fornecem dados de um ano típico, convertidos para o formato EPW
para entrada no EnergyPlus. Os arquivos do tipo TMY são conjuntos de dados de valores horários de radiação
solar e de outros parâmetros meteorológicos para um período de 1 ano, consistindo em uma compilação de
meses típicos provenientes de diferentes anos. Em relação aos arquivos da base de dados da ANTAC, para
grande parte dos municípios constantes da base do INMET foi possível montar poucos anos inteiros. Assim,
os arquivos resultantes possuem baixa representatividade estatística das ocorrências climáticas históricas e
deverão ser aperfeiçoados para dispor de períodos mais longos de registro (RORIZ, 2012).
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Na Figura 4 apresenta-se o consumo anual de energia com ar condicionado por m² de cobertura para o
edifício convencional em cada uma das 8 localidades dividido por pavimento. Como se pode observar, a
energia consumida com ar condicionado para o edifício varia amplamente de uma cidade para outra. O
consumo em Cuiabá e Fortaleza, por exemplo, supera em mais de 2 vezes o consumo em Curitiba e se aproxima
do dobro do consumo dos edifícios localizados em Santa Maria e Niterói.
Como esperado, devido à maior exposição à radiação solar e maior área de troca de calor com o ambiente
externo, o terceiro pavimento apresentou um consumo de energia elétrica com ar condicionado
significativamente superior aos demais pavimentos para todas as localidades, conforme apresentado na
Figura 4. Para Cuiabá, caso com diferença mais relevante entre os estudados, o consumo no terceiro pavimento
(105,64 kWh/m² de cobertura) foi próximo ao dobro do consumo com ar condicionado no primeiro
(54,16 kWh/m² de cobertura). Assim, o fato do maior consumo de energia com ar condicionado ocorrer no
terceiro pavimento vai ao encontro do propósito dos telhados refletivos e vegetados em estudo, os quais
melhoram as condições de conforto térmico no ambiente logo abaixo da cobertura.
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Figura 4 – Consumo anual de energia elétrica com ar condicionado por área de cobertura nos 3 pavimentos do edifício convencional
para as 8 cidades.
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Na Figura 5 está apresentado o resultado da simulação para consumo anual de energia elétrica com ar
condicionado por m² de cobertura para o edifício com as diferentes configurações de cobertura (convencional,
cobertura vegetada, cobertura com refletância de 0,65 e cobertura com refletância de 0,50) para as 8 localidades
selecionadas para o estudo. Os valores percentuais na Figura 5 fazem referência à economia proporcionada
por cada variedade construtiva em relação à cobertura convencional.
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Figura 5 – Consumo anual de energia elétrica com ar condicionado por área de cobertura para as diferentes alternativas construtivas e
percentual de economia em relação à cobertura convencional.
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Os resultados para o consumo de energia elétrica com ar condicionado foram apresentados para toda a
edificação, ou seja, a soma do consumo dos 3 pavimentos. Entretanto, é importante destacar que a economia
se deu, para todos os modelos simulados, em maior parte no terceiro pavimento. Para o caso de Belo Horizonte,
por exemplo, a economia para o edifício com telhado de refletância igual a 0,65 em relação ao edifício com
telhado convencional foi de 15,7%. Caso considerado somente a economia de energia elétrica no terceiro
pavimento, o resultado para o percentual de economia se acentuaria, atingindo 33,6%.
As cidades que consomem mais energia com ar condicionado foram também as mais beneficiadas com
a cobertura verde e com as coberturas refletivas em termos de kWh/m² consumidos anualmente, porém essa
economia não foi proporcional em termos percentuais. A maior economia anual de energia elétrica com ar
condicionado entre as coberturas testadas se deu para o edifício com cobertura verde na cidade de Cuiabá, na
qual foram consumidos 31,55 kWh/(m² de cobertura) a menos, se comparado com o edifício de cobertura
convencional, que consome anualmente 219,05 kWh/(m² de cobertura) com ar condicionado. A menor
economia entre todos os modelos simulados também se deu para o edifício com telhado verde, porém para a
cidade de Curitiba, na qual foram economizados 6,41 kWh/(m² de cobertura) dos 91,70 kWh/(m² de cobertura)
despendidos com ar condicionado no edifício com telhado convencional.
Em termos percentuais a maior economia com ar condicionado se deu em Belo Horizonte, para o edifício
de telhado branco com 0,65 de refletância à radiação solar, o qual proporcionou uma redução de 15,7 % de
energia elétrica durante um ano para condicionamento de ar no edifício. As menores economias em termos
percentuais foram obtidas para Fortaleza e Niterói, ambas de 6,4% e ambas para a cobertura com 0,50 de
refletância, valor adotado para o telhado branco com até 3 anos de utilização.
Conforme os resultados apresentados na Figura 5, Cuiabá foi a única cidade onde o desempenho do
telhado verde foi superior ao telhado branco de refletância 0,65. Na Figura 6 é mostrado o consumo de energia
elétrica com ar condicionado por m² de cobertura a cada mês para as diferentes coberturas na cidade de Cuiabá.
Verifica-se, por meio da Figura 6, que o desempenho do telhado verde foi inferior ao do telhado com 0,65 de
refletância somente para alguns meses com temperaturas mais amenas, maio, junho e julho. Cuiabá é
caracterizada por um clima quente e seco, inclusive durante o inverno, que é a condição de maior desempenho
dos telhados verdes. Conforme Jaffal, Ouldboukhitine e Belarbi (2012), a temperatura das folhagens também
é mais alta durante os dias mais quentes, condição que aumenta a dissipação de calor por radiação pelas
folhagens. A umidade do ar é um fator determinante no desempenho dos telhados verdes, uma vez que o baixo
teor de umidade favorece a perda de calor pelas plantas e solo por evapotranspiração (SANTAMOURIS, 2014).
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Figura 6. Consumo mensal de energia elétrica com ar condicionado por área de cobertura na cidade de Cuiabá.

Apesar de Fortaleza ser a cidade que apresentou maior consumo anual de energia elétrica com ar
condicionado entre as estudadas, a mesma não se beneficiou do mesmo desempenho proporcionado pelo
telhado verde para Cuiabá, cidade de maior desempenho do telhado verde em termos percentuais, com 14,4%
de economia anual com ar condicionado. A cobertura vegetada proporcionou uma economia anual de 10,6%
com ar condicionado para Fortaleza, isso porque mesmo possuindo médias de temperatura regularmente
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elevadas para todos os meses, de acordo com seu arquivo climático, a cidade é caracterizada por clima
litorâneo, contendo, assim, maior teor de umidade no ar, se comparado ao clima de Cuiabá, o que acarreta em
perda de eficiência pelas coberturas vegetadas. Se comparado à Cuiabá, pode-se dizer que o alto teor de
umidade do ar para Fortaleza teve um papel determinante para a queda do desempenho da cobertura vegetada
para a economia de energia com ar acondicionado. Na verdade, o telhado refletivo também foi menos efetivo
para a cidade, se comparado ao seu desempenho para Cuiabá, neste caso devido possivelmente à temperatura
ambiente durante o dia frequentemente acima do setpoint do ar condicionado (24 ºC), de acordo com seu
arquivo climático. Na cidade de Cuiabá existe uma maior alternância entre dias quentes e frios durante o ano,
segundo dados de seu arquivo climático, sendo que os dias com temperaturas mais amenas podem ter
contribuído para o melhor desempenho das coberturas refletivas, se comparada ao desempenho para Fortaleza,
uma vez que a temperatura exterior mais baixa contribui para a dissipação de calor do telhado branco.
Nas outras sete cidades o modelo com telhado de 0,65 de refletância à radiação solar foi o mais vantajoso
para a economia de energia com ar condicionado, com destaque para os 15,7% de economia obtida para Belo
Horizonte. A razão para esse bom nível de economia está relacionada à elevada média de radiação solar durante
todo o ano na cidade, mesmo no inverno, associada à temperatura média ambiente mais amena, o que contribui
para um menor gradiente de temperatura entre o ambiente climatizado e o ambiente externo, se comparado ao
gradiente das cidades mais quentes, como Fortaleza e Cuiabá. Assim, com menor gradiente de temperatura,
menor é o fluxo de calor do exterior para o interior, podendo acontecer inclusive sua inversão de sentido para
coberturas refletivas não isoladas em climas frios (BRITO FILHO; SANTOS, 2014). Isso pode explicar
também o fato de algumas cidades com menores médias de temperatura, como Santa Maria e Brasília,
apresentarem maior percentual de economia de energia com ar condicionado para a cobertura de 0,65 de
refletância, 14,1 e 14,5% respectivamente, frente às mais quentes, como Campo Grande, Cuiabá e Fortaleza,
com economias anuais de 13,0, 13,6 e 11,3% respectivamente. A mesma análise pode ser expandida para o
telhado com 0,50 de refletância, a partir dos resultados da Figura 5 é possível observar também a melhor
desempenho desse telhado para Belo Horizonte, Brasília e Santa Maria diante das cidades com temperaturas
mais altas durante o ano (Campo Grande, Cuiabá e Fortaleza).
Por meio da Figura 7 é possível comparar a demanda de energia com ar condicionado para as diferentes
coberturas ao longo de 2 dias típicos de outono para Belo Horizonte. Fica clara a redução da demanda de
energia em relação à cobertura convencional para todas as alternativas construtivas. Em algumas horas do
período da tarde o telhado verde apresenta melhor desempenho em relação aos demais, o telhado branco novo
apresenta, no entanto, menor demanda de energia nas primeiras e últimas horas de setpoint do sistema de
AVAC a 24 ºC. A laje de concreto com cobertura refletiva se resfria mais rapidamente após o pôr do sol,
impulsionada pela redução da temperatura do ar externo na cidade, reduzindo, assim, a demanda de energia
com ar condicionado no edifício. Se tratando do telhado verde, conforme verificado no trabalho de Zhao et al.
(2014), a camada de substrato proporciona uma inércia térmica, diminuindo as flutuações da curva de
demanda, colaborando para maior demanda de energia elétrica no início e final do dia. A Figura 7 contribui
para explicar, então, a razão pela qual a cobertura refletiva de alto desempenho, no caso do estudo a cobertura
com refletância igual a 0,65, pode ser mais vantajosa que a cobertura verde.
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Figura 7 – Demanda de energia elétrica com ar condicionado por área de cobertura para as diferentes alternativas construtivas em
dois dias típicos de outono para a cidade de Belo Horizonte – 13 e 14 de abril.
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Pode-se extrair também da Figura 5 os efeitos da perda de eficiência da cobertura refletiva devida ao
possível decaimento da refletância à radiação solar ao longo dos anos. Entre todas as 7 cidades nas quais o
telhado refletivo novo apresenta-se como a melhor alternativa, em 6 delas sua eficiência torna-se inferior à
eficiência do telhado verde quando utilizado 0,50 de refletância como parâmetro de simulação. A exceção foi
a cidade de Curitiba, na qual o telhado refletivo apresenta-se como alternativa mais eficiente mesmo para a
refletância de 0,50. Tal fato é justificado pelo baixo desempenho da cobertura vegetada na capital paranaense.
Pode ser observado na Figura 8 que o consumo no edifício com telhado verde em Curitiba foi até inferior ao
consumo no edifício com telhado de refletância igual a 0,50 em alguns meses mais quentes (dezembro, janeiro
e fevereiro), no entanto, durante os meses de inverno, seu consumo equiparou-se ao proporcionado pelo telhado
convencional. A queda no desempenho durante o inverno se deu porque Curitiba possui como característica o
inverno úmido, condição que dificulta a perda de calor por evapotranspiração pelas plantas e solo, conforme
demonstrado por Theodosiou (2003). Curitiba, com médias diárias de temperatura amenas ao longo de todo o
ano, é favorável à redução do fluxo de calor para o ambiente interno por meio de coberturas refletivas,
reduzindo, assim, o consumo com ar condicionado, conforme constatado por Brito Filho e Santos (2014).
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Figura 8. Consumo mensal de energia elétrica com ar condicionado por área de cobertura na cidade de Curitiba.

Niterói foi, no entanto, a cidade em que o telhado verde apresentou o pior desempenho em termos
percentuais, com 6,6% de economia em relação ao mesmo edifício com cobertura convencional, sendo inferior
ainda ao desempenho do mesmo telhado para Curitiba. O resultado pode ser atribuído ao alto teor de umidade
do ar na cidade devido à proximidade do mar e à temperatura ambiente média durante o dia abaixo da
temperatura de ajuste do sistema de ar condicionado (24 ºC) para a maior parte do ano, tornando desnecessária
a utilização do ar condicionado durante esse período. Vale ressaltar a baixa representatividade estatística das
ocorrências climáticas presentes no arquivo climático de Niterói, conforme já citado anteriormente.

5. CONCLUSÕES
Conforme os resultados obtidos, todas as alternativas construtivas estudadas, sejam elas a cobertura
verde ou a refletiva, proporcionaram economia de energia elétrica com ar condicionado em relação à laje
maciça de concreto armado em todas as cidades escolhidas para representar as oitos zonas bioclimáticas
brasileiras. As cidades que consomem mais energia com ar condicionado foram também as mais favorecidas
em termos de kWh economizados por m² de cobertura.
Verificou-se o alto desempenho da cobertura vegetada para cidades com climas quentes e secos. Por
outro lado, pôde ser verificado seu desempenho baixo para climas frios e úmidos. Já os telhados refletivos,
apesar de terem se mostrado mais eficientes para cidades localizadas em zonas com médias moderadas de
temperatura, apresentaram alto desempenho para todas as cidades. Foi verificado, no entanto, que a redução
do desempenho das coberturas refletivas pode ser significante com o passar dos anos devido a possíveis perdas
de suas propriedades térmicas. No presente trabalho fez-se uso de valores médios para a espessura da camada
de solo e para o IAF, mas vale ressaltar que o desempenho da cobertura verde pode ser ainda otimizado por
meio de alteração de seus parâmetros construtivos da cobertura.
Quando comparadas ambas as coberturas (verde e refletiva), vale ressaltar que a cobertura verde
contribui não só na mitigação dos efeitos do aquecimento global por meio da economia de energia e
consequente redução das emissões de CO2 presentes na geração de energia elétrica, mas também contribui por
meio da captura de CO2 pelas plantas, o que pode tornar sua utilização vantajosa em relação aos telhados com
alta refletância. Além disso, o interesse por coberturas verdes vem de suas outras vantagens, tais como sua
utilização para atividades recreativas e sua contribuição para o controle de águas de enchente.
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O presente trabalho vem contribuir para a formação conteúdo bibliográfico sobre os benefícios térmicos
das coberturas verdes e refletivas para as características climáticas específicas do Brasil, considerando, no
caso, somente a economia de energia elétrica com ar condicionado.
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RESUMO

Este artigo busca avaliar o desempenho energético de um sistema fotovoltaico (FV) aplicado a uma
edificação urbana localizada em Florianópolis-SC e que não se encontra nas condições de inclinação e
orientação consideradas ideais para essa localidade. Foi analisada a possibilidade de aplicação FV em quatro
águas de telhado da cobertura da edificação sob análise. Para cada uma delas dimensionou-se quatro sistemas
FV idênticos (A1, A2, A3 e A4) e analisou-se o seu desempenho energético por meio de simulação
computacional realizada no programa PVSyst. Simulou-se também outro sistema FV com as mesmas
características técnicas e elétricas que os anteriores (A_Ideal), porém nas condições de inclinação e
orientação consideradas ideais para Florianópolis-SC (27º-Norte). Comparou-se o desempenho de geração
energética de cada um desses sistemas FV individualmente e como um todo em três cenários de análise:
Sistemas Individuais, Sistema Total e Sistema Ideal. Os resultados mostraram que os sistemas A3 e A4
apresentaram as orientações mais desfavoráveis para o aproveitamento da irradiação solar no plano
inclinado, o que representou uma perda de 33% e 25%, respectivamente, no seu potencial de geração
energética ao longo de um ano quando comparado com o sistema A_Ideal. As perdas energéticas nos
sistemas FV individuais representaram perdas de 17% no potencial de geração energética no Sistema Total
quando comparado ao Sistema Ideal. Para casos como esse, pequenas perdas energéticas tornam-se
justificáveis uma vez que um sistema FV aplicado nas condições ideais é apenas teórico e não se aplica a
realidade da edificação.
Palavras-chave: energia solar fotovoltaica, geração distribuída, integração/aplicação fotovoltaica em
edificações

ABSTRACT

This paper aims to evaluate the energy performance of a photovoltaics (PV) system attached to an urban
edification located in Florianópolis-SC. This PV system was designed in the conditions of inclination and
orientation considered as non-ideal for PV energy generation in this locality. The possibility of attaching the
PV modules was analyzed in four different roof areas. For each of them, four identic PV systems were
designed (A1, A2, A3 and A4) and the energy performance of each one was simulated on PVSyst. Another
PV system (A_Ideal) with the same technical and electric features as the others, but designed on the ideal
conditions for Florianópolis (27o – North), was also simulated. The energy performance of each one of these
systems was evaluated individually and as whole in three different scenarios: Individual Systems, Complete
System and Ideal System. The results showed that the systems A3 and A4 presented the orientations less
favorable for the solar irradiation incidence, which represented a loss of potential energy generation of 33%
and 25%, respectively, over an entire year when compared to the system A_Ideal. The energy losses
generation on the PV systems evaluated individually represented 17% of energy losses generation in the
Complete System when compared to the Ideal System. For cases like this one, small energy losses become
justifiable when the ideal PV system condition is just a hypothetical situation and it can not be applied to the
reality of the building.
Keywords: photovoltaics solar energy, distributed generation, building integrated/applied photovoltaics.
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1. INTRODUÇÃO
Em virtude do desenvolvimento social e econômico do Brasil, a demanda de energia torna-se cada vez
maior, o que impõe o desafio de estabelecer uma infraestrutura energética capaz de atender todo o país.
Atualmente as fontes de energia renováveis contribuem em 41,2% da matriz energética brasileira, o que
representa um elevado valor em comparação aos 14,3% da média mundial (MME, 2016). Na matriz elétrica,
o maior destaque é para a geração hidráulica que corresponde a 64% da oferta interna (EPE, 2016). Porém,
grande parte do potencial hidrelétrico nacional está disponível em regiões muito sensíveis, tanto no quesito
ambiental como no social.
Adicionalmente, a segurança energética é afetada quando se depende em larga escala de energia
gerada por fontes hídricas, dada pela grande variabilidade do regime de chuvas e pela redução da capacidade
de estocar a água para a geração posterior de energia. Portanto, a discussão sobre segurança energética exige
repensar nesse modelo. É preciso diversificar a matriz elétrica brasileira e uma das soluções se encontra em
investir em outras fontes de energia renovável.
Outra vantagem do incentivo a outras fontes de energia renovável é que elas permitem aproximar os
centros de produção das áreas de consumo. A geração de energia elétrica a partir de pequenas centrais
geradoras localizadas próximo ao centro de consumo e conectadas à rede de distribuição é definida como
geração distribuída (GD). A existência de pequenos geradores próximos ao consumo pode beneficiar o
sistema elétrico de diversas formas. Desses benefícios se destacam a melhoria do nível de tensão da rede no
período de carga pesada, baixo impacto ambiental, diversificação da matriz energética, economia dos
investimentos em transmissão e eliminação das perdas por transmissão de distribuição (T&D) da energia
elétrica como ocorre com usinas geradoras centralizadas (ANEEL, 2016).
Recentes ações regulatórias (REN 482/2012 e REN 687/2015), que possibilitam a compensação de
energia excedente produzida por sistemas de pequeno porte, influenciaram o crescimento da geração
distribuída de energia elétrica no Brasil e, em quatro anos, o número de conexões de mini e microgeração de
energia superou 7 mil instalações. O número cresceu de 4 conexões registradas em 2012 para 7.658 ligações
registradas pela ANEEL em janeiro de 2017. A fonte de geração distribuída mais utilizada é a solar com
7.568 adesões, seguida da eólica com 45 instalações (ANEEL, 2017).
A grande disponibilidade de irradiação solar no Brasil é um fator significante para o uso da energia
solar e aplicação da tecnologia fotovoltaica (FV). Além disso, ainda que os níveis de irradiação solar na
superfície terrestre apresentem variações anuais expressivas, a componente de irradiação mais influente na
geração fotovoltaica (Irradiação Global Horizontal - GHI) apresenta pequena variação (EPE, 2012), sendo
essa uma das características que favorecem a integração da energia solar ao sistema elétrico uma vez que são
reduzidas as incertezas quanto à disponibilidade energética da fonte no seu ciclo anual.
A incidência da GHI em um plano inclinado varia em relação ao ângulo de inclinação desse plano e à
sua orientação. Para um sistema solar fotovoltaico, a determinação do ângulo de inclinação dos painéis
solares é influenciada pela posição da Terra em relação ao longo do ano. No hemisfério sul, para o melhor
aproveitamento da incidência de irradiação global, os módulos solares devem estar voltados para o equador
(norte geográfico) e a inclinação com o plano horizontal pode ser ajustada para maximizar a produção em
determinada estação do ano ou para maximizar a produção média ao longo do ano. Para esse último caso, em
geral, a inclinação ideal corresponde a ângulos próximos da latitude do local da instalação (RÜTHER, 2004).
Por exemplo, para Florianópolis, que está localizada na latitude 27º Sul, a inclinação e orientação ideais para
que um sistema fotovoltaico tenha o seu melhor desempenho de produção ao longo do ano é de 27º voltado
para o norte.
Outra grande vantagem das tecnologias geradoras de energia solar fotovoltaica para a aplicação em
sistemas de geração distribuída é a possibilidade de aplicá-las e/ou integrá-las ao envelope das edificações.
Existem duas maneiras de aplicar um sistema fotovoltaico à uma edificação: integrados ao edifício (BIPV, da
sigla em inglês Building Integrated Photovoltaics) ou adicionados/anexados ao edifício (BAPV, da sigla em
inglês Building Added/Attached Photovoltaics). Os componentes de um sistema BAPV requerem um sistema
de montagem adicional o que faz com que esses normalmente sejam mais utilizados em casos de retrofit. Já
os produtos BIPV tornam-se parte da envoltória da edificação o que torna possível a sua utilização a
substituição de componentes da envoltória como coberturas, fachadas e janelas (DIDONÉ, WAGNER e
PEREIRA, 2014).
Adicionalmente, a significativa queda no custo dos módulos FV vem oferecendo a possibilidade de
explorá-los cada vez mais no viés arquitetônico. Porém um dos grandes desafios enfrentados por
profissionais da área de engenharia e de arquitetura é o de encontrar o equilíbrio entre função e forma na
integração/aplicação de sistemas FV em edificações, buscando um bom desempenho de geração energética
aliado à boa aparência do sistema FV instalado no edifício. Segundo Zomer et al. (2013) é possível atingir o
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compromisso de uma integração agradável e pequenas perdas de energia, sendo que esse fato pode auxiliar a
convencer mais os clientes e o público do que sistemas FV com orientação e inclinação ideais que causam
impactos negativos na estética de edifícios.

2. OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho energético de um sistema FV aplicado a uma
edificação urbana, localizada em Florianópolis-SC, em condições consideradas não ideais e comparar a sua
performance com a de um sistema FV nas mesmas características, mas com inclinação e orientação ideais
para essa localidade (27º - Norte).

3. MÉTODO
3.1. Objeto de estudo
O objeto de estudo deste trabalho é o Casarão Sede do Sapiens Parque S.A., localizado no bairro de
Canasvieiras no norte da ilha de Florianópolis-SC, com coordenadas (-27,4312o O, -48, 6444o S). O Sapiens
Parque S.A. é definido como um parque de inovação que foi concebido com o intuito de promover o
desenvolvimento de importantes segmentos econômicos de Florianópolis, atuando na promoção da ciência,
tecnologia, meio ambiente e turismo. Sendo assim, a aplicação de um sistema FV na envoltória do Casarão
torna-se uma boa oportunidade para promover o uso dessa tecnologia integrada a edificações urbanas.
A Figura 1(a) mostra uma foto da entrada principal do Casarão e a Figura 1(b) apresenta a sua
implantação e orientação.

Figura 1 – (a) Entrada principal do Casarão Sede do Sapiens Parque S.A.; (b) implantação e orientação do Casarão

3.2. Áreas de análise para implementação do sistema FV
Para avaliar as áreas de cobertura disponíveis para a implementação do sistema FV foi necessário ter acesso
às plantas de cobertura e arquitetônicas da edificação. A cobertura do Casarão é composta por seis águas de
telhado e foi analisada a possibilidade de aplicação de sistemas FV em quatro dessas seis águas, conforme
indicadas na Figura 2. Essas águas de telhado apresentam a mesma inclinação, mas diferentes áreas e
azimutes (Tabela 1), sendo que juntas elas formam uma volta completa em 360º. Optou-se por analisar essas
quatro áreas com o intuito de avaliar a influência das diferentes orientações no desempenho dos sistemas FV.

Figura 2 – Áreas de análise para implementação do sistema FV.
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Tabela 1 – Áreas de análise de implementação do sistema, suas áreas, inclinações e azimutes.
Área de Análise

Área [m2]

Inclinação

Azimute

A1

12,24

32o

27o

A2

44,26

32o

-63o

12,24

32o

-153o

44,24

32o

117

A3
A4

3.2.1. Irradiação incidente nas áreas de análise
Com o intuito de avaliar o potencial de geração de energia nas áreas de análise por meio da implementação
de um sistema FV, foi necessário identificar os dados de Irradiação Global Horizontal (GHI) para
Florianópolis-SC. Esses valores foram obtidos por meio do banco de dados do projeto SWERA (PEREIRA
et al., 2006) e os valores de média mensais e anual obtidos estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Valores de Irradiação Global Horizontal (GHI) mensais e anual para Florianópolis-SC.

GHI
(kWh/m2.dia)

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Média Anual

5,84

5,44

4,81

4,04

3,24

2,90

2,84

3,65

3,95

4,87

6,10

5,96

4,47

Com auxílio do programa RADIASOL (GESTE, 2001), versão 2.1, foi possível calcular a irradiação
solar no plano inclinado para as inclinações e orientações de cada uma das áreas sob análise. Foi também
possível calcular a irradiação na a situação ideal de aproveitamento da irradiação solar incidente num plano
inclinado para geração de energia FV em Florianópolis (27º - Norte). A Tabela 3 apresenta os resultados das
médias mensais e a média anual de irradiação, em kWh/m2.dia, obtidos nesse cálculo.
Tabela 3 – Valores de médias mensais e anual de irradiação incidente no plano das áreas sob análise (kWh/m2.dia).
Jan

Fev

Março

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Média Anual

A_Ideal

5,59

5,39

5,09

4,66

4,02

3,78

3,27

4,36

4,22

4,92

5,90

5,66

4,74

A1

5,45

5,26

4,96

4,56

3,95

3,72

3,21

4,27

4,13

4,80

5,74

5,51

4,63

A2

5,51

5,21

4,79

4,22

3,51

3,23

2,89

3,86

3,96

4,73

5,78

5,60

4,44

A3

5,45

4,86

4,08

3,13

2,32

1,96

2,06

2,69

3,37

4,31

5,57

5,61

3,78

A4

5,50

5,02

4,38

3,56

2,76

2,41

2,35

3,14

3,61

4,49

5,69

5,64

4,05

3.3. Integração Fotovoltaica
3.3.1. Módulo FV adotado
Foi adotado o módulo de filme fino de telureto de cádmio (CdTe) produzido pela empresa estadunidense
First Solar, modelo FS-4122-2 da série 4, com 123Wp de potência nominal. As características técnicas desse
módulo estão apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4 – Características técnicas do módulo FV adotado.
Parâmetros Físicos

Valores

Parâmetros Elétricos

Valores

Tecnologia

Filme fino de telureto de cádmio (CdTe)

Pmpp

122,8W

Dimensão do módulo

1200mm x 600mm

Vmpp

69,6V

Espessura

7,0mm

Impp

1,76A
87,0 V

Peso

12,0 Kg

Voc

Vidro frontal

3,2mm reforçado no calor

Isc

1,93A

Vidro traseiro

3,2mm temperado

Fio

2,5mm2; 610mm

Moldura

Sem moldura
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Dimensionou-se quatro sistemas FV idênticos para cada área analisada. Para contabilizar a
quantidade de módulos FV desses quatro sistemas, foram utilizadas as menores áreas de cobertura (A1 e A3)
como base de cálculo. Considerando um espaçamento de 2mm entre os módulos e com o auxílio do
programa AutoCAD, calculou-se que é possível instalar 10 módulos FV posicionados em paisagem,
totalizando uma potência nominal de 1,23kWp em cada água de telhado analisada.

3.3.2. Inversor FV adotado
Uma vez definida a quantidade de módulos e a potência nominal de cada sistema FV nas quatro áreas de
análise, foi possível dimensionar o inversor para cada um desses sistemas individuais. O inversor escolhido
foi o modelo Sunny Boy 1.5 da empresa SMA e as suas características técnicas estão apresentadas na
Tabela 5.
Tabela 5 - Características técnicas do inversor adotado.
Características Técnicas
Valores
Dimensões

460mm x 357mm x122mm

Peso

9,2Kg

Potência

1,5 kW

Tensão de Operação

160 - 480V

Eficiência Máxima

97,2%

3.3.3. Cenários de análise
A fim de avaliar desempenho energético de cada sistema FV individual nas áreas A1, A2, A3 e A4; desses
sistemas FV individuais como um todo e compará-los com um sistema FV instalado na situação ideal para
Florianópolis (27º- Norte), foram simulados três cenários de análise. A geração de energia de cada cenário
pelo sistema foi simulada no programa PVSyst (PVSYST SA, 2016), versão 6.43. A Tabela 6 apresenta as
características de cada cenário de análise, sendo esses os seguintes:
Sistemas Individuais: simulação da geração energética de cada sistema FV individual: A1, A2, A3 e A4,
A_Ideal;
Sistema Total: simulação da geração energética dos sistemas individuais FV nas condições não ideaia como
um todo: (A1+A2+A3+A4);
Sistema Ideal: simulação da geração energética de um sistema FV com as mesmas características técnicas e
elétricas do Sistema Total, mas nas condições de inclinação e orientação ideais (4xA_ideal).

3.3.4. Detalhamento do projeto FV para cada cenário de análise
A Tabela 8 apresenta o detalhamento dos sistemas FV simulados em cada cenário de análise.

4. RESULTADOS
4.1. Aproveitamento da irradiação solar incidente nas áreas de análise
A inclinação ideal para Florianópolis (27º- Norte) foi considerada como base para calcular o aproveitamento
da irradiação solar incidente nas áreas de análise e a Tabela 7 apresenta, em percentagem, os valores
calculados. Como média anual, as áreas A1 e A2 apresentaram os maiores índices de aproveitamento (98% e
94%, respectivamente), enquanto que as áreas A3 e A4 apresentaram os menores índices (80% e 85%,
respectivamente).
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Tabela 6 – Cenários analisados na simulação de geração energética do sistema FV proposto
Sistemas Individuais

Sistema Total

Sistema Ideal

Sistema A1
(i=32º; azimute= 27º)

Sistema A2
(i=32º; azimute= -63º)

(A1+ A2+ A3 + A4)

Sistema Ideal para
Florianópolis
(4 X A_Ideal)
Sistema A3
(i=32º; azimute= -153º)

Sistema A4
(i=32º; azimute=117º)

Sistema A_Ideal:
(i=27º; azimute = 0o)

Tabela 7 - Valores em percentagem de aproveitamento de irradiação solar incidente nas áreas de análise em relação à situação ideal.
Média
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Anual
A_Ideal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A1

97%

97%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

97%

97%

98%

A2

99%

97%

94%

91%

87%

85%

88%

89%

94%

96%

98%

99%

94%

A3

97%

90%

80%

67%

58%

52%

63%

62%

80%

88%

94%

99%

80%

A4

98%

93%

86%

76%

69%

64%

72%

72%

85%

91%

96%

100%

85%
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Tabela 8 – Detalhamento do sistema FV simulado em cada cenário de análise.
Sistemas Individuais

Sistema Total

Sistema Ideal

Sistema A1
- 02 Strings;
- 05 Módulos em série;
- Total: 10 módulos;
- 01 Inversor.

(A1+A2+A3+A4)

- 08 Strings;
- 05 módulos em série;
- Total: 40 módulos;
- 04 Inversores.

Sistema A2
- 02 Strings;
- 05 Módulos em série;
- Total: 10 módulos;
- 01 Inversor.

A1:

(4 x A_Ideal)

- 08 Strings;
- 05 módulos em série;
- Total: 40 módulos;
- 04 Inversores.
.
A_Ideal:

Sistema A3
A2:

- 02 Strings;
- 05 Módulos em série;
- Total: 10 módulos;
- 01 Inversor.
Sistema A4

A3:

A_Ideal:

A_Ideal:

- 02 Strings;
- 05 Módulos em série;
- Total: 10 módulos;
- 01 Inversor.
A4:

Sistema A_Ideal

A_Ideal:

- 02 Strings;
- 05 Módulos em série;
- Total: 10 módulos;
- 01 Inversor.

4.2. Geração fotovoltaica
4.2.1. Geração energética estimada
Os resultados de geração energética anual de cada sistema FV avaliado individualmente (A_Ideal, A1, A2,
A3 e A4) e as suas respectivas perdas de geração energética em relação à condição ideal estão apresentadas
na Tabela 9. Os sistemas A1 e A2 obtiveram os melhores resultados de desempenho em relação ao sistema
A_Ideal, com perdas de 1% e 8%, respectivamente. Por outro lado, os sistemas A3 e A4 apresentaram as
maiores perdas em relação ao sistema A_Ideal, sendo essas 33% e 25% respectivamente.
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Tabela 9 – Geração energética de cada sistema individual e suas respectivas perdas em relação à situação ideal
A_Ideal
A1
A2
A3
A4
Geração energética
(kWh/ano)

1.798

1.773

1.648

1.208

1.343

Perdas em geração (%)

0%

1%

8%

33%

25%

A Figura 3 apresenta o perfil de geração energética mensal de cada sistema analisado. Nota-se que os
sistemas A1 e A_Ideal apresentam o melhor desempenho e seus perfis de geração mensal são muito
semelhantes entre si. Por outro lado, os sistemas A3 e A4 apresentam o menor desempenho, com perdas
consideráveis nos seus potenciais de geração energética nos meses de abril a setembro. Nos meses de
novembro, dezembro, janeiro e fevereiro todos os sistemas avaliados apresentaram desempenhos muito
semelhantes entre si, com os maiores valores de geração mensal calculados.

Figura 3 – Geração FV anual dos Sistemas Individuais

A Figura 4 apresenta a geração FV anual do Sistema Total e do Sistema Ideal. O Sistema Total é
capaz de gerar 5.973 kWh/ano, o que representa 83% do potencial de geração FV estimada para o Sistema
Ideal (7.194 kWh/ano). Ou seja, em relação o ao Sistema Ideal, o Sistema Total apresenta perdas de 17% no
seu potencial de geração energética. Em termos de médias mensais, o Sistema Total gera aproximadamente
500 kWh/mês, enquanto que o Sistema Ideal gera 600 kWh/mês.

Figura 4 – Geração FV anual do Sistema Total e do Sistema Ideal
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4.2.2. Geração energética horária em um Clear Day
Foi observada também a curva de geração horária de cada um dos sistemas sob análise em um clear day, que
representa um dia de céu limpo e sem nuvens, próximo ao solstício de verão e outro próximo ao solstício de
inverno.
A Figura 5(a) apresenta a curva de geração horária dos Sistemas Individuais em um clear day
próximo ao solstício de verão (06/01). Nota-se que todos os sistemas individuais apresentam padrões de
curvatura de geração energética muito semelhantes entre si, porém seus horários de pico de geração são
diferentes. Isso se dá pelo fato de que cada sistema está voltado para uma orientação diferente, e, portanto,
cada um apresenta maior incidência solar em diferentes horários do dia.
A Figura 5(b) apresenta a curva de geração horária dos Sistemas Individuais em um clear day
próximo ao solstício de inverno (23/06). Neste caso, as curvas de geração horária dos sistemas variam
bastante entre si. Fica notável que o desempenho dos sistemas A3 e A4 é bem menor do que dos sistemas A1
e A2 ao longo de um dia, apresentando picos de geração horária bem menores.

Figura 5 – Geração horária dos Sistemas Individuais em clear day próximo ao (a) solstício de verão (b) solstício de inverno

As Figura 6(a) e Figura 6(b) apresentam as curvas de geração horária do Sistema Total e do Sistema
Ideal para o solstício de verão e de inverno, respectivamente. Nota-se na Figura 6(a) que os Sistemas Total e
Ideal apresentam curvas de geração horária em um clear day de verão muito semelhantes entre si, sendo que
a principal diferença é que o Sistema Total gera um pouco mais de energia nas primeiras horas da manhã e
nas últimas horas do dia do que o Sistema Ideal. Além disso, o Sistema Total apresenta um pico de geração
um pouco menor que o Sistema Ideal.
Ao observar a Figura 6(b), nota-se que o Sistema Total mostra um pico de geração horária bem
menor que o Sistema Ideal em um clear day de inverno, apresentando um menor desempenho de geração
energética nesse período do ano.

Figura 6- Geração horária do Sistema Total e do Sistema Ideal em um clear day próximo ao (a) solstício de verão e (b) solstício de
inverno.

5. CONCLUSÕES
Este trabalho buscou analisar o desempenho energético de sistemas FV em condições de inclinação e
orientação consideradas não ideais aplicados a uma edificação urbana localizada em Florianópolis-SC.
Foram simulados no software PVSyst quatro sistemas FV (A1, A2, A3, A4) com as mesmas características
técnicas e elétricas, instalados na mesma inclinação (i=32º), mas voltados para diferentes azimutes (27º, -63º,
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-153º, 117º). O desempenho energético desses sistemas foi comparado com um sistema FV (A_Ideal) com
mesmas características técnicas e elétricas, mas instalados nas condições consideradas ideais para
Florianópolis (i=27º, azimute=0o).
Observou-se que os sistemas A3 e A4 foram os que apresentaram o menor aproveitamento da
irradiação solar no plano inclinado ao longo do ano, apresentando 80% e 85% de aproveitamento em relação
ao sistema A_Ideal. Essa diminuição no aproveitamento da irradiação solar representou uma perda de 33%
no potencial de geração energética para o sistema A3 e 25% para o sistema A4. Os sistemas A1 e A2
apresentaram, respectivamente, 98% e 94%, de aproveitamento da irradiação solar ao longo do ano, e esses
números representaram uma perda de 1% no potencial de geração energética do sistema A1, e 8% no sistema
A2.
Também se notou que, ao longo do ano, os sistemas A1 e A_Ideal apresentam o melhor desempenho e
seus perfis de geração mensal são muito semelhantes entre si. Por outro lado, os sistemas A3 e A4
apresentaram perdas consideráveis nos seus potenciais de geração energética nos meses de abril a setembro.
Isso se deve ao fato de que nos meses de inverno a trajetória do sol é mais baixa, o que faz com que as
superfícies das áreas A3 e A4 apresentem uma menor incidência de irradiação solar no seu plano inclinado
devido às suas orientações mais desfavoráveis. O aproveitamento da irradiação solar nas superfícies
inclinadas das áreas A3 e A4 variou de 52% a 72% nessa época do ano.
Analisando os sistemas A1, A2, A3 e A4 como um todo (Sistema Total) e comparando-o com o
desempenho do Sistema Ideal (4xA_Ideal), notou-se que as perdas no potencial de geração energética em
cada um dos sistemas individuais representaram uma perda total de 17% no Sistema Total. Sabendo que o
Sistema Ideal para este estudo de caso é apenas teórico, pois não existe a possibilidade de aplicação de um
sistema FV nas condições de inclinação e orientação consideradas ideais na envoltória do Casarão, essa
perda energética de 17% torna-se justificável.
Além disso, percebeu-se que a principal desvantagem no desempenho da geração energética de um
sistema FV que não esteja nas condições ideias apresentou-se nos meses de inverno, quando o potencial de
geração energética do Sistema Total mostrou os menores valores. Porém, esse não seria necessariamente
uma grande desvantagem uma vez que a atual legislação brasileira para geração distribuída é adotada no
esquema net-metering. Portanto, nesse caso, o pior desempenho do sistema FV nos meses de inverno pode
ser compensado pelo bom desempenho nos meses de verão. Para obter informações mais conclusivas nesse
aspecto, seria necessário conhecer o perfil de consumo da edificação e então avaliar a compensação
energética da mesma.
Por fim, conclui-se que sistemas FV aplicados em condições não ideais a envoltória de uma edificação
pode ser uma opção tecnicamente viável, uma vez que as perdas energéticas podem se tornar justificáveis
pela boa aparência da aplicação do sistema FV na envoltória do edifício.
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RESUMO

Este trabalho apresenta a influência da integração de energia solar fotovoltaica (FV) à cobertura de uma
residência unifamiliar, na temperatura interna da edificação e no consumo energético da rede elétrica pública.
Três casos são analisados: (1) Cobertura sem módulos FV; (2) Módulos FV na cobertura inclinados a 27°;
(3) Módulos FV na cobertura inclinados a 10°. Os três casos foram modelados no software EnergyPlus 8.5.0,
onde foram calculados o consumo de energia da edificação, as temperaturas dos ambientes internos para
cada caso e as gerações energéticas dos sistemas FV dos casos 2 e 3. As gerações energéticas também foram
calculadas com base em uma equação de geração solar FV diária, para comparar os valores com os obtidos
no software EnergyPlus 8.5.0. Os resultados mostraram que, ao longo do ano todo, as temperaturas dos
ambientes internos são menores no caso 1, depois no 2 e, por fim, no caso 3. Os valores de geração
energética anual foram maiores que o consumo energético anual da edificação, com variações ao longo dos
meses que permitem utilizar o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (net-metering) regulamentado
pela ANEEL. Este estudo evidencia a importância da análise dos impactos energéticos e arquitetônicos de
módulos FV em edificações para que a tecnologia FV seja utilizada da melhor maneira possível.
Palavras-chave: energia solar fotovoltaica, integração fotovoltaica à arquitetura, simulação computacional
para geração de energia fotovoltaica.

ABSTRACT

This work shows the influence of the integration of a photovoltaic solar energy (PV) system integrated to the
roof of a single family residence, in the internal temperature of the building and in the energy consumption
of the public power grid. Three cases are analysed: (1) The roof with no PV modules; (2) PV modules on the
roof inclined at 27°; (3) PV modules on the roof inclined at 10°. The three cases were modelled in the
EnergyPlus 8.5.0 software, where the energy consumption of the building, the internal temperatures for each
case, and the energy generations of cases 2 and 3 PV systems, were calculated. The energy generations were
also calculated based on a daily PV solar generation equation, to compare the values with those obtained
with the EnergyPlus 8.5.0 software. Results showed that, during the entire year, the temperatures of the
internal rooms are smaller in case 1, then in case 2, and finally in case 3. The annual energy generation
values were higher than the annual energy consumption of the building, with variations over the months that
allow the use of the net-metering system regulated by ANEEL. This study highlights the importance of the
analysis of the energetic and architectural impacts of PV modules in buildings so that the PV technology is
used in the best possible way.
Keywords: photovoltaic solar energy, building-integrated photovoltaic systems, computer simulations for
photovoltaic energy generation.
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1. INTRODUÇÃO
Existem várias formas de se produzir energia elétrica, tendo cada uma delas vantagens e desvantagens. A
tecnologia fotovoltaica (FV) é uma das formas que mais tem se destacado atualmente e consiste na utilização
de módulos fotovoltaicos que, submetidos à luz do Sol, produzem energia. Uma das grandes vantagens desta
forma de geração energética é poder integrar-se a edificações, utilizando os módulos FV tanto sobrepostos à
arquitetura existente, quanto em substituição aos materiais de vedação de coberturas e fachadas.
Quando integrada à arquitetura e à rede elétrica pública, a energia fotovoltaica possui muitas
vantagens, como a geração de energia de maneira descentralizada e próxima ao local de consumo, que
minimiza as perdas por transmissão e distribuição de energia, a atuação em paralelo com grandes centrais
geradoras elétricas, que ajuda a diminuir a frequência de blackouts, a utilização da rede elétrica pública em
substituição às baterias, a participação no envelope de edificações, deixando de ocupar outras áreas, e a
imagem ecológica e sustentável que trás aos edifícios (RÜTHER;2004; URBANETZ et al.;2011; ZOMER et
al.;2013).
De acordo com o BIG (Banco de Informações de Geração) da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), em março de 2017, o Brasil possuía 23 MWp de potência instalada em sistemas FV. Além disso,
devido a 21 empreendimentos atualmente em construção e mais 90 empreendimentos com construção não
iniciada, tem-se previsão de uma adição de 2,98 GWp na capacidade de geração de energia FV nos próximos
anos (BIG;2017).
Com o objetivo de estimular ainda mais o crescimento do potencial de energia FV instalada no país,
a ANEEL estabeleceu a Resolução Normativa (REN) n° 482, de 17 de abril de 2012, onde introduziu pela
primeira vez no Brasil o conceito de Sistema de Compensação de Energia Elétrica (net-metering), para
possibilitar que a energia excedente gerada fosse injetada na rede elétrica pública, tornando-se um crédito
para ser consumido posteriormente (ANEEL;2012). A REN n° 687, de 24 de novembro de 2015, estendeu a
compreensão desse conceito com a regulamentação das estratégias de empreendimento com múltiplas
unidades consumidoras, geração compartilhada e autoconsumo remoto (ANEEL;2015).
O papel do arquiteto ou projetista na integração dos módulos fotovoltaicos a edificações é manter um
compromisso entre a forma dos edifícios e a função dos sistemas fotovoltaicos (RÜTHER;2004;
URBANETZ et al.;2011; ZOMER et al.;2013). O núcleo de qualquer atividade arquitetônica encontra-se no
ato de construir (ZUMTHOR;2009), portanto é fundamental que as interferências sejam feitas pelo
profissional de arquitetura, uma vez que este é capaz de integrar a plasticidade da forma, a qualidade do
espaço e as exigências técnicas e funcionais da construção.
Um estudo com simulações de integração de geradores fotovoltaicos a edificações em meio urbano é
fundamental para avaliar as consequências que tais sistemas poderiam trazer em termos de geração de
energia e arquitetônicos. É necessário o estudo da influência dos módulos FV no exterior, no interior e até no
entorno das edificações. Exemplos desses estudos são os impactos no aquecimento, refrigeração e
iluminação nos ambientes internos das edificações. Assim, esta tecnologia pode ser utilizada não apenas para
a geração de energia elétrica, mas também para aprimorar as características arquitetônicas dos edifícios.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é verificar e analisar a influência da integração de energia solar fotovoltaica (FV) à
cobertura de uma residência unifamiliar, através da comparação de três casos: (1) Cobertura sem módulos
FV; (2) Módulos FV na cobertura inclinados a 27°; (3) Módulos FV na cobertura inclinados a 10°. O
trabalho apresenta as temperaturas dos ambientes internos para cada caso, compara dois métodos de cálculo
de geração energética de sistemas FV e verifica o impacto dessa geração no consumo energético da rede
elétrica pública.

3. MÉTODO
Primeiro, os três casos foram modelados no software EnergyPlus 8.5.0. Em seguida, obteve-se o consumo
energético da edificação. Foram calculadas as temperaturas dos ambientes internos para cada caso, e as
gerações energéticas dos sistemas FV dos casos 2 e 3 através de dois métodos diferentes. Por fim, as
gerações de energia obtidas foram comparadas com o consumo energético da residência.

3.1. Características da edificação
A edificação utilizada neste estudo é de uma residência unifamiliar localizada na cidade de Florianópolis –
SC, coordenadas (-27.5954°, -48.5480°), com área total de 63 m². A Figura 1 apresenta sua planta baixa.
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Figura 1 – Planta baixa da residência.

O pé direito de todos os ambientes é de 2,8 m, a altura das portas é de 2,10 m e das janelas de 1,20 m,
com exceção da janela do banheiro que possui 0,50 m de altura. A cobertura da edificação possui os mesmos
limites e dimensões da planta baixa.
As paredes externas e internas são paredes duplas de tijolos cerâmicos com câmara intermediária de
ar, revestidas com argamassa de emboço. A cobertura é composta por uma laje mista (aço e concreto) e telha
de fibrocimento inclinada a 5°. O piso é composto por uma laje mista, uma camada de argamassa de reboco e
piso cerâmico. As portas internas e externas são de madeira e, as janelas, de vidro comum. A Tabela 1
apresenta as propriedades dos materiais construtivos utilizados (ABNT;2005; DOE;2016; ORDENES et
al.;2003).

Material

Tabela 1 – Características dos materiais construtivos da edificação.
Condutividade
Densidade
Calor
Espessura
Térmica
Equivalente
Específico
(cm)
(W/mK)
(kg/m³)
(kJ/kgK)

Resistência
Térmica
(m²K/W)

Tijolo cerâmico 8 furos

10,0

0,90

1103

0,92

0,037

Câmara de ar

2,0

-

-

-

0,160

Argamassa de emboço

2,5

1,15

2000

1,00

0,022

Laje mista

12,0

1,05

1087

0,92

0,090

Telha de fibrocimento

7,0

0,95

1900

0,84

0,007

Argamassa de reboco

2,5

1,15

2000

1,00

0,022

Piso cerâmico

0,1

0,90

1600

0,92

0,011

Porta de madeira

3,0

0,14

600

2,30

0,071

Vidro comum

0,6

0,90

-

-

-

3.2. Consumo energético
O consumo energético foi calculado através de uma simulação com o software EnergyPlus 8.5.0. Foram
considerados como fatores de ganho de carga térmica pela edificação: as pessoas, a iluminação dos
ambientes, os equipamentos elétricos e os equipamentos de condicionamento de ar.
Considerou-se que a sala possui ocupação de duas pessoas das 13h às 18h e de quatro pessoas das
18h às 22h, com taxa metabólica de atividade de 60 W/m². Os quartos 1 e 2 possuem ocupação de duas
pessoas das 22h às 8h, com taxa metabólica de atividade de 45 W/m². Os valores das taxas metabólicas
foram obtidos no ASHRAE Handbook of Fundamentals (ASHRAE;2005).
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O nível de iluminação de todos os ambientes é de 5 W/m². Na sala, a iluminação é utilizada das 16h
às 22h, na cozinha das 6h às 8h, nos quartos das 6h às 8h e das 22h às 24h, no banheiro das 6h às 8h e das
20h às 22h, e no hall das 6h às 8h e das 22h às 24h.
O equipamento elétrico da sala possui nível de potência de 120 W e é utilizado das 13h às 22h, e o
da cozinha possui nível de potência de 45 W e fica sempre ligado.
Considerou-se também a utilização de um sistema de condicionamento de ar ideal para a sala e para
os quartos 1 e 2, com uma amplitude de temperatura que varia entre 20° C e 24° C.
Estabelecidas as cargas térmicas, obteve-se o consumo energético da residência.

3.3. Módulos fotovoltaicos
Os módulos FV utilizados neste trabalho são de silício monocristalino (m-Si) com eficiência de 12%. São
módulos vidro-vidro encapsulados com acetato de vinil etileno (EVA), com moldura em alumínio. A Tabela
2 mostra as características técnicas do módulo FV escolhido (BPSOLAR;2001).
Tabela 2 – Características técnicas dos módulos do sistema fotovoltaico.
Características Gerais
Parâmetros Elétricos
Tecnologia

Silício monocristalino (m-Si)

Pmpp

75 Wp

Dimensões do módulo

1.188 x 530 mm

Umpp

17 V

Espessura

19 mm

Impp

4,45 A

Peso

7,5 kg

Uoc

21,4 V

Quantidade de células

36 (4 x 9)

Isc

4,75 A

Vidros

3 mm temperados, baixo teor de ferro, alta transmissividade

-

-

Moldura

Alumínio

-

-

3.4. Layout dos módulos FV
São, no total, 48 módulos FV de m-Si instalados na cobertura da edificação. Distribuídos em quatro mesas
com 12 módulos cada, são instalados em posição retrato e orientados para o norte. No caso 2 os módulos
estão inclinados a 27°, ângulo correspondente à latitude local, e no caso 3 a 10°, inclinação mínima
recomendada pelos fabricantes para garantir a limpeza dos módulos através da água da chuva e proporcionar
ventilação sob os mesmos.
Há um espaçamento de 2 cm entre módulos e de 10 cm entre a cobertura da edificação e o início dos
módulos, a fim de permitir uma ventilação adequada sob eles.
As mesas ficam distantes 1,20 m umas das outras para evitar que o sombreamento de uma mesa na
outra cause grande impacto na geração de energia. Com esse espaçamento, há sombreamento somente no
caso 2, nos meses de inverno, nos horários de sol antes das 9h e após as 16h. Isso corresponde a 1% de
sombreamento anual dos módulos FV, segundo o método de estimativa da influência do sombreamento
parcial na geração energética de sistemas FV descrito em Zomer (2014). Este método baseia-se em uma
análise de sombreamento realizada através do software Ecotect com a geração de máscaras de sombreamento
e quantificação do percentual de sombreamento anual das superfícies analisadas (AUTODESK;2011).
A Figura 2 mostra o modelo 3D simplificado da residência para o caso 2 e a Figura 3 apresenta o
modelo para o caso 3.

Figura 2 – (a) Perspectiva do modelo 3D representativo do caso 2; (b) Vista lateral do mesmo modelo.
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Figura 3 – (a) Perspectiva do modelo 3D representativo do caso 3; (b) Vista lateral do mesmo modelo.

3.5. Cálculo das temperaturas dos ambientes internos
Utilizou-se o software EnergyPlus 8.5.0 para calcular as temperaturas médias mensais dos ambientes
internos da edificação para os três casos. O objetivo foi compará-las e verificar a influência dos módulos FV
na temperatura interna da residência.
Os módulos foram modelados no software de acordo com seu layout e inclinação para cada caso.
Foram especificados de acordo com seus materiais construtivos, conforme a Tabela 3 (DOE;2016;
MAKEITFROM; ORDENES et al.;2003).
Tabela 3 – Características dos materiais construtivos dos módulos fotovoltaicos.
Condutividade
Densidade
Calor
Espessura
Material
Térmica
Equivalente
Específico
(cm)
(W/mK)
(kg/m³)
(kJ/kgK)
Vidro

0,7

0,78

2700

0,84

EVA

0,05

0,34

950

1,40

Alumínio

0,2

230

2700

0,88

3.6. Geração energética dos sistemas FV
Foram utilizados dois métodos diferentes para o cálculo da geração energética dos sistemas, a fim de validar
o primeiro (método 1).

3.6.1. Método 1
No método 1 de cálculo de geração energética pelos sistemas FV dos casos 2 e 3, foi utilizado o software
EnergyPlus 8.5.0. O arquivo climático utilizado foi o Solar and Wind Energy Resource Assessment
(SWERA), para a cidade de Florianópolis – SC.
Os módulos FV foram especificados na classe de objetos Electric Load Center-Generator
Specifications, na subclasse PhotovoltaicPerformance:Sandia, e divididos em 4 strings com 12 módulos
cada, ou seja, cada mesa de módulos corresponde a uma string. As informações sobre o módulo para essa
subclasse foram obtidas no arquivo SandiaPVData do EnergyPlus 8.5.0 (DOE;2016).
Para este método foi utilizado um inversor solar ideal com eficiência mínima de 94%.

3.6.2. Método 2
O método 2 para estimar a geração energética dos sistemas FV baseou-se na Equação 1.

E  H INC x Pcc x PR

Equação 1

Onde:
E = Geração solar FV diária [kWh];
H INC = Irradiação diária recebida no plano dos módulos FV (kWh/m²), dividida pela irradiância de
referência de 1 kW/m², expressa em números de horas (h) por dia;
Pcc = Potência do sistema em corrente contínua (kW);
PR = Rendimento do sistema (inversor e conexões).
O valor de irradiação inclinada ( H INC ) foi adquirido através do software Radiasol (UFRGS;2001),
utilizando o modelo de transposição de Perez. Para comparar os valores de geração energética obtidos nos
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métodos 1 e 2, neste cálculo também foi utilizado o banco de dados de irradiação global horizontal do
SWERA.
O valor de PR utilizado foi de 80%, pois normalmente consideram-se valores de PR entre 70 e 80%
para sistemas FV instalados em regiões tropicais e subtropicais (DECKER e JAHN;1997; MARION et
al.;2005; MONDOL et al.;2006; REICH et al.;2010; RÜTHER et al.;2010).
Como essa equação não leva em consideração as perdas por sombreamento na estimativa de geração
energética, foi utilizado o método de estimativa da influência do sombreamento parcial na geração energética
de sistemas FV para estimar essas perdas (ZOMER;2014). O percentual de sombreamento anual foi então
aplicado à Equação 1 para correção da geração energética prevista.

4. RESULTADOS
4.1. Consumo energético mensal e anual
A Tabela 4 apresenta o consumo energético mensal e anual obtidos para a edificação. O consumo anual é de
4.838,02 kWh/ano.
Tabela 4 – Consumo energético mensal e anual da edificação.
Mês

Consumo energético (kWh)

Janeiro

741,37

Fevereiro

673,89

Março

659,07

Abril

371,36

Maio

189,82

Junho

323,74

Julho

388,26

Agosto

439,72

Setembro

265,98

Outubro

244,56

Novembro

196,48

Dezembro

343,77

TOTAL

4.838,02

4.2. Temperaturas médias mensais dos ambientes internos
A Figura 4 apresenta as temperaturas médias mensais para os ambientes internos da edificação, para os casos
1, 2 e 3.
O caso 1 apresentou as menores temperaturas médias dos ambientes da residência em todos os meses
do ano. Isso ocorreu, pois os módulos presentes na cobertura nos casos 2 e 3 proporcionam mais calor para
dentro da edificação devido às características dos seus materiais construtivos.
O caso 3 apresentou valores de temperaturas maiores que no caso 2 nos meses de inverno, pois como
os módulos FV estão mais próximos do plano da cobertura da residência, eles tendem a promover mais calor
para dentro da edificação. No verão, as temperaturas dos casos 2 e 3 tiveram valores bastante próximos. Essa
diferença entre os meses de verão e inverno ocorre, pois o ângulo de inclinação da trajetória do sol é maior
no verão, quando os raios solares incidem perpendicularmente ao plano na cobertura em algumas horas do
dia.
No quarto 1, na sala e no quarto 2 as temperaturas mantém-se sempre entre 20 e 24°C devido à
presença do sistema de condicionamento de ar. Por isso, a diferença de temperaturas médias mensais entre os
casos teve menor variação do que nos ambientes que não possuem ar condicionado.
Para os ambientes sem ar condicionado, a diferença de temperaturas médias mensais dos ambientes
internos entre os casos 1e 2 foi de aproximadamente 0,84 °C, entre os casos 1 e 3 foi de 0,87 °C, e entre os
casos 2 e 3 foi de 0,50 °C. Já para os ambientes com sistema de condicionamento de ar, essa diferença foi de
1572

6

aproximadamente 0,21 °C entre os casos 1 e 2, de 0,22 °C entre os casos 1 e 3, e de 0,02 °C entre os casos 2
e 3.

Figura 4 – Gráficos das temperaturas médias mensais dos ambientes internos da edificação.

4.3. Geração energética
A Figura 5 mostra os valores de geração energética mensais calculados através dos métodos 1 e 2.
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No método 1, a geração energética anual para o caso 2 foi de 5069,50 kWh/ano e de 5046,86
kWh/ano para o caso 3. Já no método 2, a geração energética anual foi de 4.869,75 kWh/ano para o caso 2 e
de 4.776,77 kWh/ano para o caso 3.

Figura 5 – Gráficos de geração energética dos sistemas FV calculadas pelos métodos 1 e 2.

Para ambos os métodos, o caso 3 gerou mais energia que o caso 2 nos meses de verão. Já nos meses
de inverno, o caso 2 gerou mais energia que o caso 3. Isso ocorreu devido ao ângulo de inclinação da
trajetória do sol ao longo do ano e das inclinações dos módulos FV.
A diferença das gerações anuais calculadas pelos diferentes métodos foi de 199,75 kWh/ano para o
caso 2 e de 270,09 kWh/ano para o caso 3. A diferença média mensal foi de aproximadamente 12,5
kWh/mês para o caso 2 e de aproximadamente 18,5 kWh/mês para o caso 3. Essas diferenças são bastante
pequenas, portanto, o método 1 para o cálculo de geração energética pode ser considerado.

4.4. Comparação da geração energética obtida pelo método 1 com o consumo energético da
edificação
A Figura 6 mostra uma comparação, ao longo do ano, do consumo energético da edificação com as gerações
de energia para os casos 2 e 3, calculadas através do método 1.
Os valores anuais de geração para os casos 2 e 3 foi maior que o consumo energético anual da
edificação (4 e 5% a mais que o consumo anual, respectivamente).
Em algumas épocas do ano o consumo é maior que as gerações e, em outras, menor. Assim, a rede
elétrica pública pode fornecer a energia elétrica quando faltar e, em outros momentos, a energia gerada a
mais pode ser injetada na rede. Os créditos da energia injetada poderão ser utilizados em até 60 meses e/ou
em outras unidades que estejam na mesma área de atendimento da distribuidora e no nome do mesmo titular
(ANEEL;2015).

Figura 6 - Comparação do consumo com as gerações energéticas dos casos 2 e 3.
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5. CONCLUSÕES
O presente trabalho demonstrou as influências que módulos FV de m-Si instalados na cobertura de uma
residência causaram nas temperaturas dos ambientes internos da edificação e no consumo de energia da rede
elétrica pública. Também foram comparados dois métodos de cálculo de estimativa de geração energética
com o objetivo de validar um deles.
Para o estudo das temperaturas médias mensais dos ambientes internos, foram analisados três casos:
(1) Cobertura sem módulos FV; (2) Módulos FV na cobertura inclinados a 27°; (3) Módulos FV na cobertura
inclinados a 10°. O caso 1 apresentou as menores temperaturas médias dos ambientes da residência em todos
os meses do ano. O caso 3 apresentou valores de temperaturas maiores que no caso 2 nos meses de inverno e,
no verão, as temperaturas dos casos 2 e 3 se aproximaram bastante. Além disso, as diferenças entre as
temperaturas médias mensais para cada caso tiveram menor variação nos ambientes onde havia a presença de
um sistema de condicionamento de ar, que limitou uma temperatura mínima de 20°C e máxima de 24°C para
os ambientes.
O cálculo de estimativa de geração energética para os casos 2 e 3 foi feito utilizando dois métodos
diferentes. O método 1 utilizou o software EnergyPlus 8.5.0 e o método 2, teve como base uma equação de
geração solar FV diária com aplicação de um percentual de sombreamento anual dos módulos FV. No
método 1, a geração energética anual para o caso 2 foi de 5069,50 kWh/ano e de 5046,86 kWh/ano para o
caso 3. Já no método 2, a geração energética anual foi de 4.869,75 kWh/ano para o caso 2 e de 4.776,77
kWh/ano para o caso 3. Como essas diferenças foram consideradas pequenas, validou-se o método 1 e ele foi
então utilizado para a comparação da geração energética com o consumo de energia da residência.
A análise do impacto da geração energética no consumo de energia da rede elétrica pública
demonstrou que o valor anual de geração do caso 2 foi de 4% a mais que o consumo anual da edificação, e
para o caso 3 foi 5% maior que o consumo anual. Em alguns meses do ano o consumo é maior que as
gerações e, em outros, menor. Assim, pode-se utilizar o Sistema de Compensação de Energia Elétrica
(ANEEL;2012), para injetar a energia excedente gerada na rede e consumir esse crédito nos próximos 60
meses e/ou em outras unidades que estejam na mesma área de atendimento da distribuidora e no nome do
mesmo titular (ANEEL;2015).
Com o crescimento da utilização da tecnologia fotovoltaica integrada a edificações e a constante
criação de diferentes tipos de módulos fotovoltaicos, fabricados com diversos tipos de materiais, torna-se
cada vez mais necessário o estudo da influência desses elementos no exterior, no interior e até no entorno das
edificações. Estudos dos impactos no aquecimento, refrigeração e iluminação causados pelos módulos
fotovoltaicos, são exemplos de dados que podem ajudar os projetistas a aprimorar cada vez mais seus
projetos, fazendo o uso da tecnologia fotovoltaica da melhor maneira possível.
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RESUMO

Este artigo tem objetivo de quantificar o consumo de energia para condicionamento artificial do ar em
edificações unifamiliares com os limites das variáveis transmitância e capacidade térmica dispostos no
método normativo da NBR 15575. Para isso, foram realizadas simulações computacionais de duas tipologias
de edificações unifamiliares que atendiam aos limites da norma, estimando os consumos de energia para
resfriamento e aquecimento dos ambientes de permanência prolongada (salas e dormitórios). As simulações
computacionais foram realizadas no programa EnergyPlus e as cidades analisadas foram Florianópolis, São
Paulo e Rio de Janeiro. Utilizou-se condições de conforto adaptativo para determinar a operação do sistema
de ventilação híbrida nas duas tipologias. Os resultados indicam que o limite de absortância 0,8 e
transmitância 2,19 W/(m2.K) acarreta em um consumo maior para o resfriamento dos dormitórios, enquanto
que para o aquecimento o limite de absortância 0,4, no caso do Rio de Janeiro, ou 0,6, em Florianópolis e
São Paulo, e transmitância 3,56 W/(m2.K) acarreta em um consumo maior tanto na sala quanto nos
dormitórios.
Palavras-chave: desempenho térmico, consumo de energia, eficiência energética, simulação computacional,
NBR 15575.

ABSTRACT

This article aims to quantify the energy consumption of air conditioners in single-family buildings with the
limits of U-factor and heat capacity presented by the normative method of the NBR 15575. In order to do
that there were conducted a series of computer analyses to determine the energy consumption for cooling and
heating in the living rooms and bedrooms of two residential buildings typologies that met the requirements
of U-factor and heat capacity stipulated by the NBR 15575. The analyses were made using the EnergyPlus
computer program and three weather data from the cities of Florianópolis, São Paulo and Rio de Janeiro.
There were used comfort conditions and acceptability limits to determine the operation of the hybrid
ventilation system in both typologies. The results indicate that the limit with 0,8 of solar absorptance and
2,19 W/(m2.K) of U-factor increases the consumption for cooling in bedrooms, while the limit with 0,4 of
solar absorptance in Rio de Janeiro or 0,6 in Florianópolis and São Paulo and 3,56 W/(m2.K) of U-factor
increases the comsumption for heating in bedrooms and livingrooms.
Palavras-chave: thermal performance, energy consumption, energy efficiency, computer simulation, NBR
15575.
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1. INTRODUÇÃO
As edificações residenciais são responsáveis por um quarto de todo o consumo de energia elétrica do país
(BRASIL, 2016). Mesmo em 2016, quando o Brasil atravessa o início de uma grave crise econômica, o
consumo de energia elétrica desse setor teve um recuo de apenas 0,7%. E tudo indica que o consumo de
energia deve aumentar, uma vez que as projeções do IBGE apontam para um crescimento constante da
população do país que em 2030 deve chegar a cerca de 223 milhões de habitantes (IBGE, 2017). Por isso,
destaca-se a importância do desenvolvimento e difusão de normas, regulamentos e programas que visem
incentivar a redução do consumo de energia elétrica das edificações residenciais do país.
A NBR 15575 (ABNT, 2013) avança neste sentido ao estabelecer parâmetros e seus respectivos
limites que devem ser considerados para a adequação das edificações residenciais em termos de desempenho
térmico. Esta norma estabelece três procedimentos de avaliação possíveis: medição, normativo e simulação.
No normativo, que é o foco deste estudo, são definidos padrões mínimos de desempenho térmico das paredes
externas e das coberturas das edificações residenciais. A NBR 15575-4 define os requisitos mínimos de
transmitância e capacidade térmicas das paredes externas e a NBR 15575-5 define os requisitos mínimos de
transmitância térmica das coberturas. Esses requisitos estão relacionados à zona bioclimática em que a
edificação está inserida. No caso das zonas bioclimáticas 1 e 2, a norma estabelece um valor máximo de
transmitância térmica e mínimo de capacidade térmica, enquanto que nas demais zonas bioclimáticas esse
valor varia de acordo com a absortância das paredes externas e das coberturas.
Deve-se ressaltar que os procedimentos estabelecidos pela norma vêm sendo questionados. Silva et al.
(2014) investigou o peso que as variáveis tipos de piso e tipos de céu, que são desconsideradas no método de
simulação da NBR 15575-1 (ABNT, 2013), tem sobre desempenho térmico de uma habitação. A pesquisa
mostrou que essas variáveis tem um impacto significativo no desempenho térmico das edificações. As
análises feitas por Sorgato et al. (2014) apontam que as condições de contato da edificação com o solo, que
também não são especificadas pela NBR 15575, exercem forte influência nos resultados das simulações do
desempenho térmico das edificações. O mesmo método foi questionado por Ferreira e Pereira (Ferreira;
Pereira, 2014) que ao avaliar um dos ambientes de permanência prolongada de um modelo de edificação
multifamiliar constatou que o atendimento à exigência de que a temperatura interna deve ser inferior à
temperatura externa do dia típico de verão não refletiu em um baixo percentual de horas em desconformo
térmico. Diante deste contexto, este estudo propõe-se a analisar os limites das variáveis transmitância e
capacidade térmica das paredes e coberturas do método normativo da NBR 15575.

2. OBJETIVO
Esta pesquisa objetiva avaliar os limites das variáveis transmitância e capacidade térmica do método
normativo da NBR 15575 através da comparação do desempenho energético de edificações residenciais
unifamiliares, quantificando o consumo de energia para resfriamento e aquecimento para manter as
condições de conforto térmico adaptativo nos ambientes de permanência prolongada.

3. MÉTODO
Foram realizadas análises dos consumos de aquecimento e resfriamento dos ambientes de permanência
prolongada de duas tipologias de edificações residenciais unifamiliares cujas orientações solares se
mantiveram as mesmas durante todo o processo. Utilizou-se o programa de simulação computacional
EnergyPlus versão 8.5 para a estimativa dos consumos.

3.1. Tipologias
Duas tipologias de edificações residenciais unifamiliares foram utilizadas no estudo. A primeira tipologia, de
63 m² de área útil, possui uma cozinha, um banheiro e três ambientes de permanência prolongada: uma sala e
dois dormitórios (Figura 1 e Figura 2). Já a segunda tipologia, de 150 m² de área útil, possui uma cozinha,
dois banheiros, uma área de serviço, uma garagem e quatro ambientes de permanência prolongada: uma sala
e três dormitórios (Figura 3 e Figura 4). A cobertura foi modelada como resistência térmica equivalente, de
acordo os procedimentos da NBR 15220 (2005). De acordo com o estudo de Mazzaferro et al (2014),
observou-se que a diferença nos resultados de desempenho térmico é mínima considerando a modelagem do
ático como uma camada equivalente ou como uma zona térmica. Estas tipologias são as mesmas adotadas na
tese de doutorado de Sorgato (2015), as quais possuem características geométricas que buscam representar a
variedade dos principais tipos de domicílios unifamiliares do Brasil.
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Figura 1 – Croqui volumétrico da tipologia de 63 m².

Figura 2 – Planta baixa da tipologia de 63 m².

Figura 3 – Croqui volumétrico da tipologia de 150 m².

Figura 4 – Planta baixa da tipologia de 150 m².

3.2. Variáveis adotadas
Os limites da NBR 15575-4 e da NBR 15575-5 são definidos de acordo com a variável absortância das
paredes externas e das coberturas, assim como a zona bioclimática em que a edificação está inserida. Para as
zonas bioclimáticas 3, 4, 5, 6, 7 e 8 são definidos dois tipos de limites para as paredes externas: o primeiro
estabelece o valor máximo de transmitância térmica e mínimo de capacidade térmica para paredes externas
com absortância menor ou igual a 0,6; e o segundo estabelece esses limites para paredes externas com
absortância maior do que 0,6. No caso das coberturas, os limites de transmitância térmica são definidos para
absortâncias menores ou iguais a 0,6 ou maiores de que 0,6 nas zonas bioclimáticas 3, 4, 5 e 6; e menor ou
igual a 0,4 ou maior do que 0,4 nas zonas bioclimáticas 7 e 8.
Com base nesses limites, foram atribuídos dois tipos de paredes e coberturas para a zona bioclimática.
A Tabela 1 mostra as variáveis absortância térmica, transmitância térmica e capacidade térmica de paredes e
coberturas que foram adotadas de acordo com as cidades e as absortâncias escolhidas. Para a simulação dos
modelos foram utilizados os arquivos climáticos INMET das cidades de Florianópolis, São Paulo e Rio de
Janeiro, disponibilizados pelo laboratório de eficiência energética em edificações (LABEEE, 2017). De
acordo com a NBR 15220 (ABNT, 2005), Florianópolis e São Paulo estão situados na zona bioclimática 3 e
o Rio de Janeiro na 8. A zona bioclimática 3 possui um clima ameno ao longo do ano, tendendo para o
úmido. Já a zona bioclimática 8 possui um clima quente e úmido. A orientação solar dos modelos
permaneceu inalterada durante todo o processo de simulação.
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Cidade
Florianópolis
São Paulo
Rio de
Janeiro

Tabela 1– Parâmetros adotados de acordo com os limites da NBR 15575.
Transmitância das paredes
Capacidade térmica das paredes
externas
externas
Absortância
W/(m2.K)
kJ/(m².K)

0,6
0,8
0,6
0,8
0,4
0,8

3,56
2,19
3,56
2,19
3,56
2,19

147,1
188,0
147,1
188,0
147,1
188,0

Transmitância da
cobertura
W/(m2.K)

1.93
1,55
1.93
1,55
1.93
1,55

Além dos limites de transmitância e capacidade térmica das paredes externas e das coberturas, adotouse quatro percentuais de aberturas distintos nos ambientes de permanência prolongada (PAVP): 10%, 15%,
20% e 30%. Esta variação teve o objetivo de identificar se o percentual de abertura teria um impacto
significativo no consumo de energia dos modelos. A área efetiva para ventilação corresponde a 50% da área
de janela. Um total de 24 modelos foram elaborados atendendo às variações de paredes e coberturas, zonas
bioclimáticas e percentuais de abertura.

3.3. Padrão de ocupação
Definiu-se que as tipologias seriam habitadas por dois grupos, considerando duas pessoas por dormitório. A
tipologia de 63 m² foi, então, ocupada por quatro pessoas, e a de 150 m² por seis. O padrão de ocupação
desses moradores durante o dia varia de acordo com o tipo de ambiente: nos dormitórios o número máximo
de pessoas é de dois e nas salas o valor pode chegar a quatro. Foi definido que entre as 8:00h e às 13:00h as
salas e os dormitórios não eram ocupados. A Figura 5 e a Figura 6 mostram o padrão de ocupação utilizado
nas salas e nos dormitórios de ambas as tipologias.
6

Número de ocupantes

Número de ocupantes

6
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Figura 5 – Padrão de ocupação da tipologia de 63 m².
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Figura 6 – Padrão de ocupação da tipologia de 150 m².

3.5. Condições de conforto
As condições de conforto foram determinadas a partir dos limites de aceitabilidade da ASHRAE 55
(ASHRAE 55, 2013) com a adaptação de De Vecchi et al. (2014) que adiciona uma zona de ajuste de clo
onde o usuário não estaria em desconforto por frio com uma taxa metabólica entre 1 met ( 58,1 W/m²) e 1,3
met ( 75,5 W/m²). Esta zona de ajuste considera um acréscimo de vestimentas entre 0,5 clo e 1 clo. A Figura
7 mostra o gráfico com os dados de conforto adaptativos utilizados.
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Figura 7 – Gráfico do conforto adaptativo adaptado de De Vecchi et al. (2014).

3.4. Ventilação híbrida
As condições de ventilação foram determinadas a partir do estudo de Sorgato et al. (2016), que considera o
gráfico de conforto adaptativo proposto por De Vecchi et al. (2014) e os valores de temperaturas externa e
interna para determinar a necessidade de ventilação natural ou condicionamento artificial do ar. A integração
dos sistemas de ventilação natural e de condicionamento artificial foi possível através da utilização dos
recursos de controles avançados do Energy Management System (EMS). A Figura 8 mostra o esquema de
funcionamento da ventilação híbrida.

Figura 8 – Figura esquemática do funcionamento da ventilação híbrida.

3.4.1 Ventilação natural
Adotou-se a ventilação seletiva para controlar a abertura das janelas para ventilação natural. Assim, foi
estipulado três condições que devem ser atendidas: na primeira condição as janelas são abertas quando a
temperatura interna do ambiente é igual ou superior a 23˚C (Tint ≥ 23 ˚C), na segunda a temperatura interna
do ambiente deve ser maior ou igual à temperatura externa (Tint ≥ Text) e na terceira a temperatura interna
do ambiente deve ser menor que a temperatura do limite superior da condição de conforto térmico (TAmb <
Tcon). O comportamento de abertura das janelas é o mesmo durante todos os dias da semana. Quanto às
portas, definiu-se que a porta interna de um determinado ambiente permaneceria aberta quando a ventilação
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natural estivesse ocorrendo. As portas de acesso aos modelos permanecem fechadas. A Figura 9 ilustra o
processo de ventilação seletiva.

Figura 9 – Figura esquemática do funcionamento da ventilação natural.

3.4.2 Sistema de condicionamento de ar
O funcionamento do sistema de condicionamento de ar também ocorre em situações pré-definidas. Para
aquecimento, o sistema entra em funcionamento assim que a temperatura interna atinge valores menores do
que 18 ˚C, enquanto que para o resfriamento o sistema opera de acordo com os limites de aceitabilidade de
90% da ASHRAE 55. Neste caso, quando a temperatura interna operativa está acima da zona de conforto o
sistema de resfriamento é acionado. Quando um dos ambientes de permanência prolongada não está sendo
ocupado, o sistema de condicionamento de ar é desligado. Definiu-se que a temperatura de termostato de
refrigeração seria 24°C e para aquecimento seria de 21°C nas zonas bioclimáticas 1, 2, 3 e 4. Apenas as salas
e os dormitórios foram condicionados artificialmente. As portas internas dos ambientes que estão sendo
condicionador artificialmente permanecem fechadas. Para este estudo o dormitório só será condicionado
artificialmente no período da noite.

4. RESULTADOS
Os resultados mostram o desempenho energético para resfriamento e aquecimento dos ambientes de
permanência prolongada das duas tipologias simuladas.

4.1. Consumo de energia da tipologia de 63 m²
As Figuras 10 e 11 mostram os consumos de resfriamento e aquecimento dos ambientes de permanência
prolongada da tipologia de 63 m² em Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. A Figura 10 apresenta os
dados dos modelos com absortância 0,4 (Rio de Janeiro) e 0,6 (Florianópolis e São Paulo) e transmitância
3,56 W/(m2.K), e a Figura 11 os dados dos modelos com absortância 0,8 e transmitância 2,19 W/(m2.K). As
colunas representam o consumo dos ambientes de permanência prolongada com os percentuais de abertura
(PAVP) escolhidos.
Para todos os modelos analisados, o consumo de energia para resfriamento superou o de aquecimento
e os modelos de São Paulo foram os que obtiveram o menor consumo de energia, consumindo entre 16,26%
(315 kWh/ano) e 26,29% (451 kWh/ano) menos energia do que os modelos de Florianópolis e entre 12,72%
(237 kWh/ano) e 35,87% (535 kWh/ano) menos energia do que os modelos do Rio de Janeiro. Chama a
atenção a semelhança dos consumos totais de Florianópolis e Rio de Janeiro para os modelos de absortância
0,4/0,6 e transmitância 3,56 W/(m2.K). Neste caso os modelos de Florianópolis consumiram apenas cerca de
5% mais energia do que os do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o clima que mais consumiu energia para
resfriamento, entre 92,12% e 98,37% do total do consumo de energia para todos os modelos. Por outro lado,
os modelos desta cidade foram os que consumiram menos energia para aquecimento, chegando a no máximo
7,83% (145 kWh/ano) do consumo total para o modelo de absortância 0,4, transmitância 3,56 W/(m2.K) e
percentual de abertura de 30%. Esse fator se deve ao fato de o Rio de Janeiro estar situado na zona
bioclimárica 8, que é a mais quente.
Nos dormitórios, a escolha dos limites teve um impacto significativo no consumo de energia. Para
resfriamento, o consumo de energia foi maior para os limites da NBR 15575 com absortância 0,8 e
transmitância 2,19 W/(m².K). Em todos os casos os modelos que atendiam esse limite consumiram no
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mínimo 20,7% (31,0 kWh/ano) mais energia do que os de absortância 0,4/0,6. Já o consumo de energia para
aquecimento foi maior para os limites com absortância 0,4/0,6 e transmitância 3,56 W/(m2.K).
Na sala, a escolha do percentual de abertura (PAVP) foi responsável por uma variação de 6,9% (61,7
kWh/ano) a 93,3% (416,6 kWh/ano) no consumo de energia, fazendo da escolha dos limites de transmitância
e capacidade térmica um fator secundário para a variação do consumo de energia para resfriamento. As salas
com absortância 0,8, transmitância 2,19 W/(m².K) e PAVP de 15% foram as que consumiram menos energia
para resfriamento. Para as salas com absortância 0,4/0,6 e transmitância 3,56 W/(m2.K) o consumo foi
menor com o PAVP de 10%. Os resultados do consumo para aquecimento nas salas foram pouco
significativos.
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Figura 10 – Consumo de energia da tipologia de 63 m² com absortância 0,6/0,4 e transmitância 3,56 W/(m .K).
Consumo de energia para resfriamento e aquecmento da
tipologia de 63 m² (kWh/ano)

2,500
2168
1973

2,000

1,500

1951

1715

1688
1495

1464
1288

1493

1264
1087

957

1,000

500

0

PAVP
10%

PAVP
15%

PAVP
20%

PAVP
30%

PAVP
10%

PAVP
15%

Florianópolis
Dorm2 - Aquecimento
Dorm2 - Resfriamento

PAVP
20%

São Paulo
Dorm1 - Aquecimento
Dorm1 - Resfriamento

PAVP
30%

PAVP
10%

PAVP
15%

PAVP
20%

PAVP
30%

Rio de Janeiro
Sala - Aquecimento
Sala - Resfriamento
2

Figura 11 – Consumo de energia da tipologia de 63 m² com absortância 0,8 e transmitância 2,19 W/(m .K).
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4.2. Consumo de energia da tipologia de 150 m²

Consumo de energia para resfriamento e aquecmento da
tipologia de 150 m² (kWh/ano)

As Figuras 12 e 13 mostram os consumos de resfriamento e aquecimento dos ambientes de permanência
prolongada da tipologia de 150 m² nas três cidades escolhidas. A Figura 12 apresenta os dados dos modelos
com absortância 0,4/0,6 e transmitância 3,56 W/(m2.K) e a Figura 13 os dados dos modelos com absortância
0,8 e transmitância 2,19 W/(m2.K).
Na maioria dos casos desta tipologia o consumo de energia para resfriamento superou o de
aquecimento. A única exceção ocorreu nos modelos com transmitância 3,56 W/(m2.K) e absortância 0,6 na
cidade de São Paulo, onde o consumo de energia para aquecimento corresponde a no mínimo de 53,52%
(1045,5 kWh/ano) do consumo total de energia para condicionamento do ar. Para todos os casos dos modelos
de absortância 0,4/0,6 e transmitância 3,56 W/(m2.K) o Rio de Janeiro foi responsável pelo menor consumo
de energia, já para os modelos de absortância 0,8 e transmitância 2,19 W/(m2.K), os consumos totais das três
cidades foram semelhantes. Assim como na tipologia de 63 m², os modelos do Rio de Janeiro foram os que
consumiram mais energia para resfriamento, entre 83,86% (988,3 kWh/ano) e 96,43% (1148,3 kWh/ano) do
total consumido para a mesma cidade, e menos para aquecimento, entre 3,57% (129,2 kWh/ano) e 16,14%
(42,5 kWh/ano) do total consumido.
Nos dormitórios, o consumo de energia para o resfriamento caiu para valores inferiores a 80 kWh/ano
em todas as cidades e, como no primeira tipologia, o consumo de energia também foi maior para os limites
da NBR 15575 com absortância 0,8 e transmitância 2,19 W/(m2.K). Os resultados do Rio de Janeiro, por
exemplo, mostram que para todos os três dormitórios os modelos com absortância 0,4 e transmitância 3,56
W/(m2.K) consumiram menos da metade da energia para o resfriamento do ar que os modelos de absortância
0,8 e transmitância 2,19 W/(m2.K). O comportamento dos gráficos de aquecimento dos dormitórios do
primeiro e do segundo modelo são semelhantes, com o aumento do consumo de energia proporcional ao
aumento do percentual de abertura e maior consumo de energia nos modelos com absortância 0,6 e
transmitância 3,56 W/(m2.K).
O consumo de energia para o resfriamento da sala apresentou uma grande variabilidade com o
aumento do percentual de abertura. Para todos os casos o aumento do percentual de abertura significou um
crescimento do consumo entre 6,82% (46,23 kWh/ano) e 75,54% (357,18 kWh/ano). Nesta tipologia o
consumo de energia para aquecimento das salas também foi pouco expressivo.
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Figura 12 – Consumo de energia do modelo de 150 m² com absortância 0,6/0,4 e transmitância 3,56 W/(m .K).
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Consumo de energia para resfriamento e aquecmento da
tipologia de 150 m² (kWh/ano)
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Figura 13 – Consumo de energia do modelo de 150 m² com absortância 0,8 e transmitância 2,19 W/(m .K).

5. CONCLUSÕES
Este trabalho analisou os consumos de resfriamento e de aquecimento dos ambientes de permanência
prolongada de duas tipologias de edificações residenciais unifamiliares que atendiam aos limites das
variáveis do método normativo da norma NBR 15575.
Foram adotados diferentes valores de absortância térmica das paredes e das coberturas e de
percentuais de abertura dos ambientes de permanência prolongada. Os dois modelos foram simulados
utilizando-se os arquivos climáticos das cidades de Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. Essas variáveis
geraram 24 modelos distintos.
Observou-se que na maioria dos casos o consumo de energia para o resfriamento das salas e dos
dormitórios superou o de aquecimento, sendo que as salas consumiram mais energia para resfriamento do
que os dormitórios. Sobre os limites da NBR 15575, percebe-se que eles podem levar a uma variação de
consumo maior para o resfriamento dos dormitórios, enquanto que nas salas essa variação tende a ser menor,
fazendo da escolha do percentual de abertura o principal fator de alteração do consumo. Também houve uma
variação significativa do consumo com a mudança da zona bioclimática, sendo que no clima da cidade do
Rio de Janeiro o consumo de energia para o resfriamento foi responsável pela maior parte do consumo total
de energia. Para o aquecimento dos dormitórios, o consumo se mostrou suscetível à variações significativas
tanto com a escolha de limites distintos quanto com o aumento do PAVP.
Conclui-se que além da escolha dos limites do método normativo da NBR 15575 exercer uma
influência significativa no consumo de energia das edificações, a zona bioclimática e a variação do
percentual de abertura, que é uma variável desconsiderada pela norma, também exercem uma influência
considerável. Como o trabalho considerou o condicionamento artificial dos dormitórios somente no período
noturno, esperava-se que o consumo de energia para manter a temperatura de conforto neste ambiente fosse
menor do que nas salas.
Apesar das limitações do trabalho, que utilizou apenas duas tipologias com mesma orientação e em
duas zonas bioclimáticas distintas, os resultados se mostraram coerentes em todos os ambientes analisados.
Assim, objetivo do trabalho foi alcançado satisfatoriamente
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RESUMO

O uso da fachada ventilada é uma opção para o revestimento de novos edifícios ou retrofit de edificações
existentes, uma vez que a tecnologia do sistema ventilado agrega qualidades estéticas, facilidade de
manutenção e contribuições quanto à redução do consumo energético, quando comparado ao sistema de
revestimento aderido. Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa de mestrado e tem por objetivo avaliar
o desempenho do sistema de fachadas ventiladas, quando comparado com o sistema aderido, nas envoltórias
de edifícios comerciais par o clima do litoral catarinense, adotando diferentes DCIs, verificando a redução da
carga térmica anual da edificação e as reduções por orientações das zonas térmicas, bem como a ação dos
ventos locais. Estes dados foram gerados com simulação computacional com o com o software Energy Plus.
O estudo comparou o sistema de fachada ventilada (revestimento cerâmico externo, cavidade de ar e alvenaria
convencional), com os obtidos das simulações do sistema aderido (revestimento cerâmico, argamassa e
alvenaria), relacionando diferentes cargas internas. Resultados analisados indicam que a influência do clima
local na carga térmica é maior para DCIs mais baixas. Já avaliando a condução térmica de calor pela envoltória,
observa-se que, mesmo a fachada ventilada tendo uma menor perda de calor para o meio externo durante as
horas que não recebe radiação solar na sua superfície durante o verão, a mesma diminui a um terço a quantidade
de calor que entra pelas envoltórias, proveniente do aquecimento superficial do revestimento. Quando avaliada
a redução da carga térmica por zona térmica, as orientações Norte, Oeste tem maior redução com o uso do
sistema. Entretanto, o uso na orientação leste e sul também oferecem reduções significativas.
Palavras-chave: Simulação Computacional, Energy Plus, Fachada Ventilada, Desempenho Térmico.

ABSTRACT

Ventilated façade is an option for the envelope of new buildings or the makeover of existing buildings, since
a ventilated system technology adds aesthetic qualities, ease of maintenance and contributions regarding the
reduction of energy consumption, when compared to a traditional wall cladding system. This work is part of a
master 's research and aims to evaluate the use of the ventilated façade system when compared to the adhered
system for commercial building on Santa Catarina coast climate. Calculations were made with computer
simulation with the Energy Plus software, adopting different ILD, verifying the reduction of annual thermal
load of the building and the reductions by orientations of the thermal zones, as well as the action of the local
winds. The study compared the ventilated façade system (external ceramic coating, air cavity and conventional
masonry), with the results obtained from traditional wall cladding simulations (ceramic coating, mortar and
masonry), relating different internal loads. Results analyzed indicate that the influence of the local climate on
the thermal load is higher for lower ILD. It is observed that even the ventilated façade having a lower heat loss
to the external environment during the hours that do not receive solar radiation on the surface during the
summer, it decreases to a third the gain of internal heat load from the outside environment. When evaluating
the reduction of the thermal load by thermal zone, North and West orientations have greater reduction with the
use of the ventilated façade. However, east and south orientation also offer significant reductions using a
ventilated façade.
Keywords: Computer simulation, Energy Plus, Ventilated Façade, Energy Efficiency.
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1. INTRODUÇÃO
Durante a última década, governos e agências internacionais tem dedicado significativo esforço para
aumentar o desempenho energético de edificações existentes. Os governos dos Estados Unidos, Austrália e
Reino Unido, por exemplo, criaram programas que incentivam ações de renovação e retrofit de edificações,
além de orientações para soluções pré-fabricadas que sejam consoantes com a eficiência energética (MA et all,
2012).
As edificações brasileiras, segundo o Balanço Energético Nacional (EPE, 2015), são responsáveis por
50% do consumo de energia elétrica no país, sendo que o percentual é superior ao observado no consumo das
edificações nos Estados Unidos e na Europa (BPIE, 2015). O consumo de energia elétrica demandou maior
atenção nos últimos anos no Brasil, a falta de chuvas e a baixa do nível dos reservatórios das hidroelétricas,
principal matriz energética do país, levaram à crise energética e ao risco de racionamento ocorridos nos anos
de 2014 e 2015, de acordo com Cerqueira, G. A. et al. (2015). Este cenário resultou, inclusive, no acionamento
de termoelétricas resultando em energia com alto custo financeiro e ambiental.
Entre as maneiras de se reduzir o consumo de energia, proveniente da necessidade de climatização,
busca-se estudar e propor tecnologias para o melhor desempenho térmico das edificações. Segundo a ABESCO
(2016) vários pontos devem ser observados para reduzir o desperdício de energia em edificações, onde os
principais sistemas consumidores de energia elétrica são a climatização e a iluminação. Neste contexto, as
envoltórias possuem um papel fundamental, atuando como reguladoras das condições internas e externas ao
controlar a admissão de calor, trocas de ar, luz, ruídos, ventos e intempéries. As fachadas ventiladas podem
interferir diretamente nos principais sistemas consumidores de energia elétrica da edificação, e segundo
Campos (2011) também são amplamente utilizadas pelas qualidades de eficiência energética, beleza,
resistência, potencial criativo e conforto, os quais são argumentos que promovem as especificações entre os
profissionais da indústria da construção civil.
O comportamento termo energético da envoltória com sistema ventilado diferencia-se do sistema
aderido pelo fluxo de ar por meio da cavidade entre a alvenaria e o revestimento, como é observado na Figura
1. O comportamento termo energético desse sistema envolve trocas térmicas complexas, influencias pela cor
e composição do revestimento externo e condições do clima local (regime de ventos, temperatura do ar e níveis
de radiação solar). Nos estudos de Sanjuan et al. (2011) e Francés et al. (2013), evidencia-se que o sistema
ventilado tem um efeito maior na redução do consumo de energia para climas de verão intenso e invernos mais
amenos, características climáticas comuns nos climas brasileiros.

Figura 1 - Esquema de trocas térmicas de uma fachada ventilada no verão (e) e inverno (d).

A certificação de edificações comerciais RTQ-C INMETRO (2013) apresenta o método prescritivo que
leva em consideração, para a envoltória, somente o valor da transmitância. Porém, esta constante não reflete o
potencial de um sistema que tem uma transmitância variável, perdendo, assim, as reais contribuições para a
redução da carga térmica do edifício na pontuação da certificação. Uma vez que edifícios públicos para sediar
entidades do governo exigem classificação “Nível A”, por exemplo, a necessidade de uma metodologia que
permita quantificar os impactos do uso de diferentes sistemas de envoltória, pode oferecer soluções que
demonstrem, com melhor propriedade, as reduções necessárias.
Normas como a NBR 15220 - Desempenho Térmico de Edificações (ABNT, 2005) apresentam métodos
de cálculo das principais propriedades térmicas da envoltória: transmitância térmica, capacidade térmica e
atraso térmico e também relações entre as propriedades térmicas dos materiais, absortância e emissividade de
superfícies devido às suas cores. Apesar de seu caráter prescritivo, os dados por ela apresentados são de grande
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valia na concepção de projetos de envoltórias. Cabe ressaltar, contudo, que as trocas térmicas em componentes
opacos aumentam consideravelmente de complexidade à medida em que são adicionados elementos aos
envelopes construtivos como os que compõem as fachadas ventiladas. No que tange a utilização destas, a NBR
15220 (ABNT, 2005) não é específica, porém abrange a utilização de câmaras de ar para melhoria do
desempenho da envoltória. A norma caracteriza as câmaras de ar em ventiladas e não ventiladas, ao mesmo
tempo em que apresenta valores válidos para casos com temperatura média da camada entre 0°C e 20°C e com
uma diferença de temperatura entre as superfícies limitantes menor do que 15°C.
Portanto, uma lacuna referente ao comportamento da câmara de ar considerando os efeitos do ingresso
dos ventos locais e efeito chaminé no desempenho do sistema de fachada ventilada, bem como a
representatividade destes parâmetros quando da densidade de cargas internas da ocupação do edifício.

2. OBJETIVO
Com este estudo, procura-se compreender os potenciais do uso da fachada ventilada para a redução de
carga térmica durante o verão, frente ao sistema de revestimento aderido, para o clima do litoral catarinense,
considerando diferentes densidades de carga interna (DCI), a orientação das zonas térmicas e o comportamento
da cavidade ventilada em resposta ao regime de ventos locais.

3. MÉTODO
Com o intuito de compreender o comportamento do sistema de fachada ventilada, quando comparado
ao sistema aderido, foram investigados os fenômenos de trocas de calor através de componentes opacos da
envoltória e camadas intermediárias das estruturas das mesmas. Para isso, a condição dos ventos locais, o tipo
de densidade de ocupação do edifício, a cor dos elementos opacos de revestimento e o consumo de energia
para o sistema de ar condicionado foram analisados em conjunto, oferecendo critérios para uma melhor
compreensão do uso do sistema ventilado e como referência para a adoção do sistema por projetistas.
Para este estudo, foi considerado o clima da cidade de Florianópolis, como representativo do clima do
litoral catarinense, que conforme a NBR 15220 (ABNT 2005), está localizada na zona bioclimática ZB3,
encontra-se em uma altitude de 802 m, latitude 27,67ºS, longitude 48,55ºO, com temperaturas mensais médias
que variam entre 14ºC e 27ºC e amplitude térmica anual de 34ºC.
Para a comparação e avaliação do desempenho energético do uso do sistema de fachada ventilada para
este clima, foi adotado um método que compara a carga térmica de dois modelos de mesmas dimensões e
localização, porém modificando a configuração do revestimento das envoltórias.

3.1 Parâmetros do Modelo
O modelo de referência para a simulação computacional foi desenvolvido conforme o Quadro1, Figura
2 e Figura 3.
Quadro 1 - Parâmetros do modelo

Parâmetro

Valor

Localização
Arquivo Climático
Parede de Alvenaria

Florianópolis – SC – Brasil – Terreno: Cidade (Ver Quadro 2)
FlorianopolisTRY1963_05CSV.epw
e: 15cm | l: 0.89 | C: 1920kg/m3 | r: 50% | U: 2,28 W/m2.ºC
FS = 0,42; PAF 40%

Aberturas
Revestimento
Cargas Internas
Alta
Média
Geometria
Zonas Térmicas
Cobertura
Funcionamento
Ar Condicionado

Baixa
10 pavimentos

Cerâmica Preta: a ,90 – Para o revestimento aderido e ventilado.
Iluminação
Pessoas
Equipamentos
2
2
16 W/m
7,7m /pessoa
21,5 W/m2
2
2
14W/m
10m /pessoa
10,7 W/m2
12W/m2
15m2/pessoa
Altura:
Largura:
3,15m
16m
Leste, Oeste, Norte, Sul e Central
Ucob: 1,0 W/m2.ºC (Atendendo o RTQC Nível A)
Anual, Dias da Semana, 8;00 – 12:00 e 14:00 – 18:00

5,4 W/m2
Profundidade:
16m

PHTP ; COP 3,0; Setpoint: 24ºC refrigeração e 20ºC aquecimento; Renovação de ar:
27m3/h/pessoa;
Elaborado a partir da NBR 15220 (ABNT. 2005) e NBR 16401 (ABNT. 2008)
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Figura 3 Detalhes do modelo e tipos de envoltórias

Figura 3 Planta esquemática do pavimento tipo
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de Ar

Face Externa da Parede

EXTERIOR

Face Externa do Revestimento

em centímetros. Representação esquemática.
Modelagem do Edifício - 10 Pavimentos Tipo Na Figura 3, são apresentados o sistema de Medidas
fachada
comum e o sistema ventilado com juntas
abertas.
Com o objetivo de analisar a diferença de desempenho termo energético da edificação ao adotar a solução
ventilada de revestimento, considerou-se no modelo ventilado a alvenaria revestida por cerâmica, uma vez que
o modelo base é revestido. O formato com zonas térmicas periféricas e um núcleo de circulação foi adaptado
com base na ASHRAE Standard 90.1(2013).
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Figura 4 – Esquema do balanço térmico e ventilação na cavidade de ar.
Adaptado de EnergyPlus (2013)

Para a configuração da fachada com revestimento aderido no programa EnergyPlus, utilizou-se do
componente “Constructions”, que cria as camadas de materiais e a ordem que eles se sobrepõem, em conjunto
com o “Building Surface: Detailed”, onde se configura, entre outros parâmetros, a forma de exposição ao sol
e vento.
Já para o caso da simulação da fachada ventilada (com revestimento não aderido), este programa de
simulação oferece um módulo que permite a simulação de fachadas ventiladas. Chamado de external natural
vented cavity, permite a configuração da alvenaria ou materiais que compõe a vedação da fachada, a cavidade
de ar e as características do revestimento externo.
O balanço térmico na fachada leva em consideração a radiação solar direta e refletida e a ventilação
natural e derivada do efeito chaminé na cavidade de ar. Os cálculos utilizam as informações contidas no arquivo
climático para a intensidade de ventos, e adotam os coeficientes de eficiência das aberturas conforme as
definições do usuário para caracterizar o ângulo com o qual os ventos locais estão em relação ao plano da
fachada. A Figura 4 apresenta o esquema como o programa EnergyPlus calcula as trocas térmicas e a ventilação
na cavidade de ar na fachada ventilada.
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O programa oferece os módulos: “Surface Property: Exterior Natural Vented Cavity” em conjunto com
“Surface Property: Other Side Conditions Model”, que juntos permitem calcular as trocas de calor que ocorrem
na cavidade ventilada, admissão de ventilação proveniente dos ventos locais e por efeito chaminé entre o
revestimento externo, chamado de “baffle”, e a parede de alvenaria revestida. Esse parâmetro será configurado
no “Building Surface: Detailed” e, ao invés das superfícies das paredes externas serem configuradas para
“Outdoors”, elas serão configuradas como “Other Side Conditions Model”.
O balanço térmico do volume de ar na cavidade é dado pela Equação 1, que define que a somatória do
fluxo de calor proveniente da ventilação natural, da convecção na cavidade e da convecção no revestimento é
igual a zero. Isso ocorre, pois, os fluxos de calor assumem valores positivos e negativos (ganhos e perdas) e as
três variáveis tendem ao equilíbrio térmico. O cálculo da temperatura na cavidade (Equação 2) é uma média
da somatória dos produtos das temperaturas superficiais do revestimento com a área de cada superfície e o
coeficiente de convecção de cada elemento e a temperatura ambiente multiplicado pelo volume de ventilação,
que considera a ventilação total e a densidade do ar (Equação 3), em relação aos coeficientes de convecção e
o volume de ventilação por forças naturais e o coeficiente de pressão.
𝑄"#$% + 𝑄() + 𝑄(,+,-- = 0

Equação 1

Onde:
𝑄"#$% é a taxa de energia adicionada pelos ventos locais;
é a taxa de energia adicionada pela ventilação por convecção;
𝑄()
𝑄(,+,-- é a taxa de energia adicionada pela convecção de calor do revestimento externo.
𝑇,,(," =

(23,345 67589: (; <4=> 623,345 ?<@,>4AA )
(23,345 ?67589: (; 623,345 ?)

Equação 2

Onde:
𝑚"#$% é o volume de ventilação pela ação dos ventos locais [kg/s].
𝑚"#$% = 𝜌𝑉%)%

Equação 3

Onde:
𝜌 é a densidade do ar [kg/m3];
𝑉𝑡𝑜𝑡 é a taxa de ventilação total [m3/s].
Nas equações de ventilação 4 e 5 demonstram os cálculos da ventilação total que é aplicada na Equação
03. Os inputs no componente “Surface Property: Exterior Natural Vented Cavity” interferem nessa parte da
equação como: CV que se refere ao parâmetro da eficiência das aberturas (Efectiveness of the Openings), CD
ao coeficiente de vazão (Discharge Coefficient) e DHNPL ao ponto neutro de pressão (Height for Buoancy
Driven Ventilation). Este parâmetro é configurado em metros e define a altura do ponto neutro de pressão na
envoltória.
A Equação 5 demonstra o cálculo da ventilação proveniente dos ventos locais, que é o produto do
coeficiente CV, a Área de infiltração e a velocidade do vento.
Já o volume de ventilação por efeito chaminé se dá pela Equação 06, que considera se o revestimento
externo está na vertical** ou horizontal*.
𝑉%)% = 𝑉"#$%) + 𝑉%#H7,I
Onde:
𝑉"#$%) é a taxa do volume de ventilação proveniente dos ventos locais [m3/s],
𝑉%#H7,I é a taxa do volume de ventilação proveniente da convecção (efeito chaminé) [m3/s]

Equação 4

𝑉"#$%) = C" 𝐴L$ 𝑈N
Onde:
𝐶" é o coeficiente de descarga;
𝐴L$ é área livre das aberturas [m2] (somatório da área das aberturas – juntas abertas);
𝑈N é a velocidade média do vento para o intervalo do cálculo [m/s] (ver Equação 6).

Equação 5

O regime de ventos locais influencia na simulação, uma vez que a velocidade do vento é interpretada
como proveniente de uma estação meteorológica localizada em campo aberto e com os dados coletados a 10
metros de altura. Para ajustar-se às várias condições de terreno e diferentes alturas das superfícies da envoltória
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do edifício, a velocidade do vento é calculada para cada superfície. A Equação 7 demonstra como é feito esse
ajuste na velocidade do vento, segundo a ASHRAE (2001).
𝑈N = 𝑉7#%

P=8: ,=8:

Q ,

Q=8:

P

Equação 6

Onde:
𝑉7#%
é a velocidade do vento medida pela estação [m/s];
Z
é a altura central da superfície calculada [m];
é a altura do sensor de medição da estação meteorológica;
𝛧7#%
𝛿
é referente ao tipo de superfície do terreno informado;
é o tipo de superfície do local da estação meteorológica;
𝛿7#%
𝑎7#% 𝑒 𝑎 são coeficientes relacionados ao tipo de terreno. (ver Quadro2)
Quadro 2 – Coeficientes relacionados ao terreno.
Terreno

Descrição

a

𝛅 (m)

1
2

Plano, Campo Aberto
Irregular, Arborizado

0.14
0.22

270
370

3

Cidade

0.33

460

4
5

Oceano
Urbano, Industrial, Florestal

0.10
0.22

210
370

Fonte: Adaptado de Engineering Reference — EnergyPlus 8.0

𝑉%#H7,I =

𝐶W 𝐴L$ 2𝑔∆𝐻\]^ 𝑇,,(," − 𝑇,7+
𝐶W 𝐴L$ 2𝑔∆𝐻\]^ 𝑇,7+ − 𝑇,,(,"

𝑇,,(,"

𝑇,,(," > 𝑇,7+

𝑇,7+

𝑇,,(," < 𝑇,7+

Equação 7

Onde:
𝐶W é o coeficiente de descarga;
𝑔 é a constante da aceleração da gravidade [9,81 m/s2] ;
∆𝐻\]^ é o ponto de pressão neutro [m].
Considerando a Equação 7, no componente “Surface Property: Exterior Natural Vented Cavity” para os
parâmetros como: CV que se refere ao parâmetro da eficiência das aberturas (Efectiveness of the Openings), CD
ao coeficiente de vazão (Discharge Coefficient), foram mantidos os valores padrão do programa (0,25 e 0,65
respectivamente). Já o DHNPL define a altura do ponto neutro de pressão na envoltória. Uma vez que o
revestimento externo tem aberturas ao logo de toda a superfície (por se tratar de uma fachada ventilada com
juntas abertas), a relação da diferença do ponto de pressão neutro entre o interior da cavidade e o ambiente
externo é definida ao longo das juntas abertas do revestimento, dessa forma, sendo definido com 0,3 para
efeitos de cálculo para esse estudo.

3.2 Parâmetros de Saída
Com o intuito de avaliar o comportamento térmico das envoltórias com diferentes sistemas de
revestimento, foram configurados os parâmetros de saída para a simulação da fachada com revestimento
aderido e para a fachada ventilada opaca conforme a Figura 5, sendo que foram feitas avaliações anuais para
consumo de energia. Para os demais parâmetros de saída, foram feitas análises horárias para o dia típico de
verão.
Os arquivos climáticos foram investigados através dos diagramas de ventos e a radiação solar, utilizando
o software Climate Consultant, caracterizando assim o clima típico de cada cidade que melhor representar a
estação do verão (período do ano onde mais se exige do sistema de ar condicionado).
Para a fachada com revestimento aderido e fachada ventilada opaca, a investigação do comportamento
das envoltórias e deu por meio da comparação dos ganhos e perdas de calor. Com essa comparação, pode-se
observar quais os períodos de ganho e perda de calor na edificação e a diferença entre os sistemas nesse aspecto.
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O fluxograma, na Figura 5, demonstra as etapas adotadas para as simulações e obtenção de dados.
Partindo de um mesmo modelo, as cargas internas foram alteradas para baixa, média e alta ocupações,
mantendo a absortância solar para a cor preta.
Arquivo Climático

Modelo Base

Building Surface:
Detailed
<Outdoors>

Fachada com
Revestimento
Aderido

Variação das Cargas Internas

Baixa

Média

Fachada
Ventilada
Opaca

Building Surface: Detailed
<Other Side Conditions Model>

Alta
Surface Property: Exterior
Natural Vented Cavity

•
•
•
•
•

Outputs:
Temperatura Externa de Bulbo Seco ºC (hora)
Temperatura da Superfície do Revestimento ºC (hora)
Taxa Média de Condução de Calor em W (hora)
Carga Térmica Anual de Resfriamento kWh (ano)
Consumo de Energia com Resfriamento kWh/m2 (ano)

Outputs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gráficos

Temperatura Externa de Bulbo Seco ºC (hora)
Temperatura da Superfície do Revestimento ºC (hora)
Consumo de Energia com Resfriamento kWh/m2 (ano)
Taxa Média de Condução de Calor em W (hora)
Carga Térmica Anual de Resfriamento kWh (ano)
Volume de Ventilação Total na Cavidade em kg/s (hora)
Volume de Ventilação pela Ação dos Ventos em kg/s (hora)
Volume de Ventilação pela Ação do Efeito Chaminé em kg/s
(hora)

Figura 5 – Organograma da simulação

Este estudo foi desenvolvido somente com as fachadas ventilada e aderida revestidas com cerâmica
preta, uma vez que em estudos anteriores de Mizgier e Penso (2016) demonstraram uma maior redução de
consumo de energia anual para o sistema de ar condicionado, quando do uso da fachada ventilada com
revestimentos com absortância solar de 0,90 (cor preta). Para este caso as reduções ficaram na ordem de até
19%, quando comparado ao sistema aderido, para o modelo simulado naquele estudo. Para absortâncias
menores, o estudo indicou reduções no consumo de até 6% para revestimento com absortância solar de 0,55
(cor marrom), e aumento no consumo com o uso de revestimento com absortância solar de 0,20 (cor branca).

4. RESULTADOS
50

kWh/m2. ano

Primeiramente, o desempenho termo
energético da fachada ventilada foi avaliado
observando as diferenças percentuais da carga
interna anual para o edifício para diferentes
densidades de carga interna (DCI). Na Figura 6,
pode-se observar que a maior diferença
percentual ocorre com o uso da fachada ventilada
em um edifício com menor DCI. Porém, em
números absolutos, a redução da carga térmica
em 3,45kWh/m2 anual, para o caso com alta DCI,
é 24% maior do que os resultados obtidos baixa
DCI que teve uma redução de 2,60 kWh/m2
anual. Para um edifício com fachada ventilada e
com alta DCI, a redução na carga térmica
percentualmente é menor, mas ainda assim, em
valores absolutos, tem um valor expressivo para
a economia anual de energia. Estes dados
sugerem que quanto menor for a DCI maior será
a diminuição percentual de carga térmica. Porém,
em números absolutos, nos três casos estudados,
as reduções são significativas para a redução do
consumo de energia anual com o uso da fachada
ventilada, independente das DCIs.

40

-8%
(-3,45)
-11%
(-3,00)

30
20

-14%
(-2,60)

10
0

Alta DCI

Média DCI

Ventilada
Aderida

Baixa DCI

Figura 7 – Redução do consumo de energia para resfriamento
anual em comparação às DCIs.
15%
Alta DCI

10%

Média DCI

5%
0%

Baixa DCI
Zona Norte Zona Sul Zona Leste Zona Oeste

Figura 7 – Fachada Ventilada Preta - Redução percentual da carga
térmica por orientação e DCI com referência ao sistema aderido.
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Na Figura 7, pode-se observar que a variação
250
percentual de redução de carga térmica é similar
200
para as 4 orientações, sendo que são maiores quanto
menor forem as DCIs. Porém, na Figura 8,
Alta DCI
150
observando os valores absolutos da redução da
Média DCI
100
carga
térmica,
podemos
observar
um
Baixa DCI
comportamento similar para as orientações leste e
50
oeste. Já a fachada sul tem a mesma redução de
0
carga térmica para os três casos, indicando assim
Zona Norte Zona Sul Zona Leste Zona Oeste
que a DCI é a principal variante na diferença de
carga térmica da edificação e que o sistema de
fachada ventilada é eficiente para reduzir o aumento Figura 8 – Fachada Ventilada Preta – Redução absoluta da carga
da carga térmica proveniente do meio externo, térmica por orientação e DCI com referência ao sistema aderido.
principalmente.
Além disso, a orientação norte tem comportamento inverso às demais, sendo que as reduções de carga
térmica nessa zona são maiores para o caso com alta DCI, mesmo assim, em valores percentuais esta orientação
se mantém em 11%, e a baixa DCI com 14%. Este comportamento está associado à exposição contínua com a
radiação rolar durante a maior parte do dia para a orientação norte, reduzindo a capacidade da fachada ventilada
também atuar como mecanismo de perda de calor interno e não somente atenuador do ingresso de calor. Esses
dados indicam que a avaliação do sistema ventilado, e o comportamento termo energético do mesmo, deve ser
feito sob diversas abordagens numéricas, pois análises percentuais podem levar a conclusões precipitadas.
O fluxo de ganho e perda de calor é outro
4500
fenômeno físico que pode indicar alguns pontos
3500
que melhoram a compreensão do sistema
2500
ventilado. Nas Figura 9 e 10, que apresentam o
1500
fluxo médio de calor com os ganhos e as perdas
500
durante o dia de estudo para a zona térmica
-500
norte, pode-se observar que as perdas de calor
com o uso da fachada ventilada são quase 50%
-1500
menores quando comparadas às perdas com a
-2500
fachada aderida. Porém os ganhos ao longo do
dia, em que o sistema de ar condicionado está
Média de Ganho Z5 Norte
Média de Perda Z5 Norte
em funcionamento, são 75% menores na maior
parte do tempo (entre as 10 e 16 horas), sendo
Figura 10 – Fachada Ventilada Preta – Ganhos e Perdas de Calor
que no período entre as 8 e 10 horas, com o
Orientação Norte
sistema ventilado, a edificação continua
perdendo calor, comportamento oposto ao
sistema aderido.
4500
Tanto os ventos locais que ingressam na
3500
cavidade
de ar quanto a ventilação por efeito
2500
chaminé
(decorrente dos fenômenos de
1500
convecção)
interferem no desempenho da
500
fachada
ventilada.
A Figura 11 demonstra como
-500
estes fenômenos se comportam dentro da
-1500
cavidade de ar da fachada com orientação norte
-2500
para o dia de estudo.
O volume de ventilação por efeito
chaminé
deve ser observado levando em
Média de Ganho Z5 Norte
Média de Perda Z5 Norte
consideração as temperaturas superficiais do
revestimento, ar e também as perdas e ganhos
Figura 10 - Fachada Aderida Preta – Ganhos e Perdas de Calor
de calor pela alvenaria, conforme visto na
Orientação Norte
Figura 9. Existe um comportamento constante
da ventilação por efeito chaminé até as 13:00hs, com pequenas variações, e isso está relacionado com a perda
de calor com a edificação e as diferenças de temperatura do ar na cavidade e a temperatura ambiente. Por se
tratar de um fenômeno térmico, conforme visto na Equação 7, quanto maior a diferença entre as temperaturas
ambiente e da cavidade maior será a ventilação por efeito chaminé resultante.
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Da mesma forma, quanto maior a temperatura do revestimento, ou maiores as perdas de calor pela
alvenaria, maior será a temperatura interna da cavidade, aumentando, assim, a ventilação por efeito chaminé
(ou ventilação termal). Esse fenômeno é diretamente ligado à perda ou ao ganho de calor juntamente com a
ventilação local, que faz parte do volume total de ventilação na cavidade de ar conforme a Equação 4. Porém,
observa-se que, quando ocorre o aumento da ventilação proveniente dos ventos locais, a ventilação por efeito
chaminé diminui.
Já, na ausência de ventos locais, a
35ºC
45
ventilação por efeito chaminé chega no valor
40
24ºC
24ºC
21ºC
21ºC
29ºC
máximo. Isso indica que a fachada ventilada
35
23ºC
24ºC
19ºC
tem movimento de ar constante na cavidade,
30
porém os ventos locais podem influenciar de
25
forma mais intensa a perda de calor, ou
20
diminuição nos ganhos da mesma pela
edificação. Para melhor compreender a
15
influência dos ventos locais, a Figura 12
10
demonstra o regime dos ventos locais para o
5
dia de estudo, velocidade e intensidade dos
0
mesmos, além de informações de temperatura
e umidade relativa. Neste estudo, os ventos
Volume de ventilação total na câmara de ar [Kg/s](Hora)
caracterizam 60% das horas do dia com os
Volume de ventilação na cavidade pela ação dos ventos [Kg/s](Hora)
ventos provenientes da orientação nordeste,
Volume de ventilação na cavidade pela ação do efeito chaminé [Kg/s](Hora)
estes com as maiores velocidades. Para o
Temperatura ambiente externa (Bulbo Seco) [ºC]
clima em estudo, o vento é predominante
Temperatura superficial do resvestimento externo [ºC]
nessa orientação, o que nos oferece um
Figura 12 – Ventilação pela ação dos ventos locais, efeito chaminé e
cenário típico para o regime de ventos locais
temperaturas superficiais – Norte
durante o ano.
O presente estudo permitiu uma visão
objetiva sobre o comportamento de ganhos e
perdas de calor para os sistemas de fachada
com revestimento aderido e fachada
ventilada,
considerando
diferentes
densidades de cargas internas e a influência
dos ventos locais.
A adoção de uma metodologia que
0
comparou os sistemas ventilado e aderido,
2
observando a taxa média de condução de
4
6
calor permite observações de como os
8 m/s
sistemas se comportam termicamente e os Oeste
Leste
impactos nos ganhos de carga térmica anual.
8 m/s
6
A redução percentual de carga térmica com o
4
uso da fachada ventilada tem reduções
2
0
expressivas para todas as DCIs estudadas, e
sugere que o sistema ventilado tem sua
principal eficiência referente à redução da
0%
admissão de carga térmica proveniente do
10%
Velocidade
20%
meio externo, porém, também auxilia nos
do Vento
(m/s)
30%
fenômenos térmicos de perda de calor,
Legenda
Máxima
10
8
principalmente nas orientações sul e leste.
Temperatura (ºC)
6 Média
4
<0
2 Mínima
A ventilação natural dentro da
0 - 20
0
0%
20 - 24
cavidade é a principal responsável pelo
Média
UR
24 - 38
movimento de renovação de ar no sistema de
100%
Mínima
> 38
Média
Umidade Relativa (%)
Temp
fachada ventilada com juntas abertas, uma
<30
Máxima
vez que o ingresso dos ventos é facilitado
30-70
10%
Horas
>70
20%
pelas aberturas no revestimento e sugere que
o uso do mesmo é promissor em áreas com
ventos constantes, típicos do litoral de Figura 12 – Gráfico de ventos locais para o dia típico de verão. Adaptado
do Software Climate Consultant 6.0
Catarinense, porém a ventilação por efeito
9

chaminé, quando da ausência ou menor intensidade dos ventos locais, mantém a cavidade com ar em
movimento. Independente da forma que ocorre a ventilação na cavidade, esta resulta ora diminuindo o ingresso
de carga térmica para o interior da edificação ora auxiliando na perda da mesma.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para especificadores e projetistas, o estudo oferece orientações pertinentes sobre a adoção do sistema de
fachada ventilada em relação às orientações das zonas térmicas. As fachadas orientadas para Norte e Oeste se
mostram como as que oferecem maiores reduções de carga térmica quanto do uso do sistema ventilado, uma
vez que também ficam expostas por mais tempo à radiação solar direta e o sistema ventilado diminui,
justamente, a admissão de calor para o interior da edificação. Quando se observa a DCI, quanto maior seu
valor, menor a influência do clima no resultado final da carga térmica, mas mesmo com uma menor
representatividade, os valores de redução ainda são significativos.
A economia de energia anual com refrigeração com o uso da fachada ventilada, que variou de 8% a
14%, dependendo da DCI, é outro fator a ser levado em consideração por projetistas ou investidores. Estes
podem utilizar esses parâmetros em seus cálculos de payback. O sistema pode ser adotado em edifícios novos,
já na fase de projeto ou em projetos de retrofit de envoltórias, como estratégia para melhorar o desempenho
termo energético da edificação, visando certificações como o RTQ-C.
Em climas litorâneos, dadas as características de ventos constantes, o sistema oferece uma resposta
positiva. Em centros urbanos verticalizados, o uso do sistema em edificações comerciais pode responder às
necessidades de redução dos custos com climatização, além de ser um sistema com tecnologia agregada que
torna mais simples a manutenção da fachada do edifício.
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RESUMO

Programas de eficiência energética têm sido aprimorados em decorrência da alta demanda de energia em
edificações, porém o consumo de eletricidade em edifícios comerciais nas regiões de clima tropical ainda é
bastante elevado, quando comparado com edifícios de alto desempenho em países desenvolvidos. Projetos de
edifícios de escritório no Brasil geralmente não levam em conta os princípios bioclimáticos adequados, o que
acaba elevando o consumo de eletricidade, nem sempre garantindo qualidade ambiental e conforto térmico
satisfatórios para os usuários. O objetivo deste trabalho foi analisar o potencial de redução de consumo de
energia e melhoria do conforto térmico para um edifício de escritórios em região de clima tropical
semiúmido. Um modelo hipotético foi simulado com o EnergyPlus, onde foram aplicadas uma série de
estratégias bioclimáticas passivas (sombreamento horizontal, ventilação noturna e massa térmica para
resfriamento). O conforto térmico foi analisado através do Voto Médio Estimado (PMV) e da temperatura
operativa dos ambientes. Os resultados para consumo energético, em kWh/m², demonstraram um potencial
de redução de até 10,1%, e uma melhoria no conforto térmico de até 57% na sensação de neutralidade
térmica durante as horas de ocupação.
Palavras-chave: simulação energética de edifícios, conforto térmico, estratégias bioclimáticas passivas.

ABSTRACT

Energy efficiency programs have increased due to the high-energy demand in buildings, however electricity
consumption in commercial buildings from tropical climate regions is still higher than in similar buildings
with high energy performance in developed countries. The design of office buildings in Brazil usually do not
take into account the appropriate bioclimatic principles, which ultimately raise the building’s energy
demand, and not always ensures satisfactory environmental quality and thermal comfort for users. This paper
analyzed the energy saving potential and thermal comfort improvement for an office building in a tropical
climate region. A hypothetical model was simulated with EnergyPlus, using passive bioclimatic strategies
(window overhangs, night ventilation and thermal mass for cooling). Thermal comfort was evaluated through
Predicted Mean Vote (PMV) index and operative temperature in the rooms. Results for energy consumption,
in kWh/m², showed a potential for energy reduction up to 10.1% and an improvement on thermal comfort up
to 57% of neutral sensation on occupancy hours.
Keywords: building energy simulation, thermal comfort, passive bioclimatic strategies.
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1. INTRODUÇÃO
O consumo de energia em edifícios vem crescendo nos últimos anos (IWARO; MWASHA, 2010). Este
aumento, entretanto, nem sempre garante uma boa qualidade ambiental para os usuários (KONG et al.,
2012). No Brasil, as edificações já são responsáveis por 50,7% da demanda de eletricidade no país, dentre os
quais 34% são consumidos por edifícios comerciais (BRASIL, 2016). Tal cenário tem justificado iniciativas
para redução de demanda energética, promovendo conforto térmico e desenvolvimento sustentável, uma vez
que as pessoas passam maior parte do tempo no ambiente de trabalho (LI; YANG; LAM, 2013).
Por outro lado, muitos ambientes em edifícios de escritório no Brasil, especialmente em regiões
tropicais, não possuem medidas de condicionamento ambiental compatíveis com as características climáticas
do local, o que eleva o consumo de energia e gera níveis insatisfatórios de conforto térmico para os usuários
(CARLO, 2008). Em geral os ambientes possuem sistemas de ar-condicionado unitários, e apenas a
infiltração natural de vento é responsável pela renovação de ar. Na maior parte do tempo cortinas e persianas
são utilizadas nas esquadrias para reduzir o ofuscamento decorrente da radiação solar direta. Já os materiais
de construção usuais possuem baixa massa térmica e os vidros das esquadrias são ineficientes. Além disso, a
realidade do setor da construção no Brasil indica uma baixa aceitação por tecnologias mais avançadas e
novos sistemas construtivos.
Assim, medidas de condicionamento ambiental devem ser estabelecidas para garantir conforto e
reduzir a demanda de energia dos edifícios, de preferência ainda na fase de concepção do projeto. Para
edifícios em regiões de clima tropical, existe uma série de estratégias que contribuem para a redução da
temperatura interna dos ambientes, melhoram a eficiência de sistemas de condicionamento ativo de ar e
reduzem o uso de iluminação artificial. Estudos anteriores já avaliam o potencial de redução de consumo
energético em edifícios não-residenciais em climas tropicais (LEE; RAJAGOPALAN, 2008; SAIDUR,
2009), mas pelo conhecimento dos autores existem poucos trabalhos que avaliam tal potencial com
estratégias bioclimáticas na realidade brasileira.
Nesse contexto, os “Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos” (RTQ-C) trazem requisitos de classificação de edifícios
quanto à eficiência energética (BRASIL, 2010), iniciativa do INMETRO e PROCEL através do Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE Edifica). Porém, não existe no país estudos suficientes sobre desempenho
energético de edifícios, e o PBE Edifica possui apenas requisitos voluntários de eficiência energética em
novos empreendimentos. Em relação às edificações não-residenciais, o acesso às informações é dificultado
por falta de vontade na divulgação dos dados ou questões de confidencialidade dos empreendedores (H.
BORGSTEIN; LAMBERTS, 2014).
A partir deste cenário, e como informações sobre o consumo energético de edificações no Brasil são
limitadas, pesquisas sobre estratégias de eficiência energética têm se tornado cada vez mais importante para
o melhor desenvolvimento do setor da construção, além de promover redução na demanda de energia.

2. OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo avaliar o potencial de redução de consumo energético e de melhoria dos
índices de conforto térmico para um edifício de escritório típico de região de clima tropical, através do uso
de estratégias bioclimáticas passivas.

3. MÉTODO
A partir dos objetivos apresentados, este trabalho avalia a influência de estratégias bioclimáticas passivas no
consumo de energia elétrica e no conforto térmico em um edifício de escritórios típico de região com clima
tropical. O estudo é baseado em simulações computacionais com o EnergyPlus 8.3 (US DEPARTMENT OF
ENERGY, 2016), software confiável e consolidado como ferramenta de análise energética. A metodologia
desenvolvida é apresentada nas etapas a seguir.

3.1. Caracterização do clima
O edifício avaliado está localizado em Teresina/PI, cidade de clima tropical semiúmido (Aw), segundo a
classificação climática de Köppen-Geiger (PEEL; FINLAYSON; MCMAHON, 2007), correspondendo à
Zona Bioclimática 7, segundo a NBR 15220-3 (ABNT, 2005). Teresina é a única capital do Nordeste a
situar-se no interior, a uma distância de 350 km do litoral, na latitude 05º05’12”S e longitude 42º48’42”, na
faixa de transição entre o semiárido nordestino e a região amazônica.
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Nos meses mais quentes (entre agosto e outubro), a média das temperaturas máximas é de 35,9°C,
enquanto que no período de clima mais ameno, as temperaturas mínimas são registradas próximas de 20°C
(Figura 1). Teresina possui duas estações bem definidas, uma chuvosa no primeiro semestre (de janeiro a
maio), e outra seca (de julho a novembro). A umidade relativa do ar média anual é de 70%, chegando a 95%
nos meses mais chuvosos e próximo de 20% nos meses mais secos (Figura 2). Para as simulações
computacionais, foi utilizado o arquivo climático EnergyPlus Weather File (epw) de um ano típico em
Teresina (CLIMATE ONE BUILDING, 2014).
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Figura 1: Temperaturas médias em Teresina (RORIZ, 2012)
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3.2. Descrição do edifício simulado
O edifício de escritórios alvo do estudo possui quinze pavimentos, com 10.800 m² de área total. As salas de
escritório possuem 36 m², distribuídas em uma planta baixa de eixo retangular com fachadas principais
voltadas para norte e sul (Figura 3). As paredes externas são de blocos de concreto com pintura cinza claro,
as paredes internas são de tijolo cerâmico com reboco nos dois lados. As lajes internas são de concreto com
piso em cerâmica convencional, e a cobertura possui laje em concreto aparente e forro de gesso com espaço
de ar entre os elementos. As janelas de cada sala possuem 4,5 m² de área, com vidros laminados (espessura
de 6,0 mm), sendo a Porcentagem de Abertura das Fachadas (PAF) de 38%. As características e propriedades
dos materiais de construção (Tabela 1) foram retiradas do Anexo V dos Requisitos de avaliação da
conformidade para eficiência energética de edificações (RAC), do INMETRO (BRASIL, 2013).
Elemento
Paredes externas

Tabela 1 – Propriedades dos materiais do edifício
Características
Reboco (25mm) + Bloco de concreto (90mm) + Reboco (25mm)
(Absortância solar: α = 0,6 / Transmitância térmica: U = 2,70 W/m²K)

Paredes internas

Reboco (25mm) + Tijolo cerâmico (90mm) + Reboco (25mm)

Pisos

Laje de concreto (30mm) + Reboco (25mm) + Cerâmica (10mm)

Lajes internas

Reboco (15mm) + Laje de concreto (70mm) + Ar (R = 0,18 m²K/W) + Forro de gesso (10mm)

Cobertura

Reboco (15mm) + laje de concreto (120mm) + Ar (R = 0,18 m²K/W) + Forro de gesso (10mm)
(Absortância solar: α = 0,6 / Transmitância térmica: U = 2,17 W/m²K)

Janelas

Vidro laminado (Transmitância térmica: U = 3,49 W/m²K / Fator solar: 0,34)

O edifício foi modelado no programa SketchUp, e para a simulação, foi modelado um pavimento tipo
de forma simplificada no EnergyPlus, replicado para representar o primeiro e o último (15º) pavimentos, os
quais foram analisados neste estudo, com as superfícies internas consideradas adiabáticas. A Figura 4 mostra
as zonas térmicas definidas para simulação, sendo avaliados neste estudo as zonas periféricas (A, B, C e D).
As zonas centrais foram agrupadas para simplificar a simulação, mas as paredes internas foram consideradas
no cálculo do EnergyPlus (internal mass).
O sistema de ar-condicionado foi simulado como Packaged Terminal Air Conditioner (PTAC), com
eficiência nominal (COP) de 3,5 W/W, e um setpoint de resfriamento de 24ºC. A capacidade de resfriamento
do sistema e a taxa do fluxo de ar (supply air flow rate) foram determinadas nas simulações (autosize), e o
edifício não possui demanda de aquecimento no ano. O período de ocupação na edificação dos ambientes é
de segunda-feira a sábado, das 08h às 18h, refletindo uma realidade cada vez mais presente em que os
escritórios ficam abertos sem interrupção durante o dia.
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Figura 4: Pavimento tipo com as zonas térmicas simuladas

Figura 3: Vista do edifício analisado

Foi considerada uma área de 6,00 m² por pessoa para a ocupação de cada escritório. A taxa metabólica
por pessoa é de 130 W, em atividade moderada de escritório, de acordo com a NBR 16401-1 (ABNT, 2008).
A densidade de equipamentos foi considerada nos cálculos como sendo um computador e monitor por
pessoa, além de duas impressoras por sala, resultando em um valor de 20 W/m², ainda segundo a NBR
16401-1. Foi adotada densidade de potência de iluminação para escritórios de 11 W/m², de acordo com a
Standard 90.1 (ASHRAE, 2007).

3.3. Estratégias bioclimáticas
Para avaliar o potencial de redução de consumo de energia e melhoria de conforto térmico, o edifício de
escritórios descrito no item anterior serviu como caso base para três cenários possíveis, com o uso de uma
série de estratégias bioclimáticas, descritas na Tabela 2. A primeira estratégia consistiu no uso de
sombreamento horizontal nas janelas, reduzindo os ganhos de calor por radiação solar direta. Após
elaboração de máscaras de sombra para as fachadas norte e sul, foram utilizadas marquises de 1,0 metro que
protegem a fachada norte da radiação solar direta de 9h às 15h, e a fachada sul de 8h às 16h. nas fachadas
norte e sul.
Na segunda estratégia foi utilizada ventilação noturna para reduzir a temperatura do ar interno, com
mudanças nas trocas de ar por hora na taxa de infiltração de cada zona térmica simulada (design flow rate).
Por fim, a terceira estratégia utilizada foi massa térmica para resfriamento, através de mudanças na espessura
do material e absortância solar das paredes externas. Cada estratégia foi aplicada individualmente no modelo
(caso base), e os resultados para consumo energético foram obtidos em quilowatt-hora por metro quadrado
(kWh/m²) anual.
Tabela 2 – Estratégias bioclimáticas aplicadas no caso base
Sombreamento Horizontal (SH)
Caso base

Sem marquises

Caso “SH”

Marquises horizontais de 1,0 metro em cada janela

Caso base

Ventilação Noturna (VN)
2 trocas de ar por hora (constante)

Caso “VN”

2 trocas de ar por hora (5h – 23h) / 10 trocas de ar por hora (23h – 5h)

Caso base
Caso “MT”

Massa Térmica (MT)
Reboco + Bloco de concreto + Reboco (140mm total)
(Transmitância térmica: U = 2,70 W/m²K)
Reboco + Tijolo cerâmico duplo + Reboco (185mm total)
(Transmitância térmica: U = 1,58 W/m²K)
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3.4. Avaliação de conforto térmico
Para ambientes condicionados artificialmente, o Predicted Mean Vote (PMV) ou Voto Médio Estimado
(FANGER, 1972) é um método de avaliação de conforto térmico bastante difundido na literatura
(CANDIDO; DEAR, 2012; CASTILLA et al., 2011; ZHANG; CHEN; MENG, 2013). O PMV prevê o valor
médio dos votos de um grande grupo de pessoas baseado no balanço térmico do corpo humano, em uma
escala sétima de sensação térmica, onde +3 é muito quente, +2 é quente, +1 é levemente quente, 0 é neutro
(sensação de conforto), -1 é levemente frio, -2 é frio e -3 é muito frio (ASHRAE, 2013; ISO, 2005).
Para climas quentes, um PMV com valores entre 0 e +1 resultaria em um percentual entre 75% e 95%
de pessoas satisfeitas termicamente com o ambiente. Neste estudo, para o cálculo do PMV, a velocidade do
ar interno adotada é constante de 0,2 m/s. As vestimentas foram consideradas de acordo com a Standard 55
(ASHRAE, 2013), como sendo calça e camisa de manga curta, com sapatos, meias e roupa íntima. O
conjunto resulta em 0,61 clo, valor adotado em todas as simulações. Já para a análise da temperatura
utilizou-se a Temperatura Operativa, média ponderada da temperatura do ar e da temperatura radiante média.

4. RESULTADOS
Para uma avaliação mais específica, foram selecionadas as semanas típicas de verão e inverno. No Brasil, o
verão vai de dezembro a fevereiro, e o inverno de junho a agosto. Porém, em Teresina as temperaturas mais
altas estão entre setembro e outubro, e as mais baixas em abril e maio. A parir do arquivo climático utilizado
nas simulações, a semana típica de inverno considerada vai de 27 de abril a 03 de maio, e a semana típica de
verão vai de 28 de setembro a 04 de outubro, no ano de 2015, quando as simulações foram realizadas.

4.1. Consumo energético
Para cada caso simulado, a demanda de energia total no ano é a soma do consumo de eletricidade para
iluminação, equipamentos e sistema de ar-condicionado. A Figura 5 apresenta o consumo energético anual e
a Figura 6 traz os ganhos de calor por infiltração para as zonas térmicas simuladas (A, B, C e D). Como
explicado no item 3.2, foram analisados o primeiro e o último (15º) pavimentos, obtendo-se resultados para
os ambientes nas extremidades da edificação, o primeiro sendo um andar térreo e o último influenciado pela
radiação solar direta da cobertura.
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Figura 6: Ganhos de calor por infiltração para as zonas térmicas simuladas

De um modo geral, percebe-se que o uso das marquises para sombreamento horizontal e da ventilação
noturna para resfriamento não resultaram em uma redução significativa no consumo energético, mas o uso da
massa térmica resultou em reduções na demanda de até 10,1% no primeiro pavimento, que pode ser
explicado pela diminuição dos ganhos de calor por infiltração (39,6% de redução). Já no 15º pavimento o
comportamento foi bem diferente, pois com o uso da ventilação natural houve redução de até 3,0% na
demanda energética, mas com as outras estratégias, o consumo não variou significativamente. O uso das
marquises para sombreamento nas fachadas norte e sul mostrou-se eficaz na redução dos ganhos de calor,
entre 5,1% na Zona B (fachada norte) e 17% na Zona D (fachada sul). Tal resultado refletiu na diminuição
do consumo energético em até 4,8% na Zona D em relação ao caso base (sem marquises).
No caso da ventilação, houve aumento dos ganhos de calor por infiltração, já que em Teresina, mesmo
no período noturno, as temperaturas do ar externo não diminuem muito. Na Zona B houve um aumento de
27,1% nos ganhos por infiltração, e consequentemente a demanda energética do sistema de ar-condicionado
aumentou, resultando em um aumento de 4,6% no consumo em relação ao caso base. Esta zona térmica
corresponde ao ambiente localizado no encontro das fachadas norte e leste do edifício, e os altos ganhos de
calor podem ser justificados pela incidência de radiação solar direta no período da manhã, que acumulado
durante o dia só é retirado parcialmente à noite com a ventilação seletiva.
Ainda em relação à essa estratégia, é possível comparar os resultados com a Zona D, localizada no
encontro das fachadas sul e leste. A mesma incidência de radiação pela manhã é verificada, porém a fachada
sul recebe menos radiação que a fachada norte, assim o aumento dos ganhos de radiação foi de 18,4%, menor
do que aquele da Zona B. Nas Zonas A e C, localizadas na fachada oeste, esperava-se maiores valores de
ganhos de calor, porém no caso da ventilação, estes foram inferiores ao da fachada leste. Uma possível
explicação é que o calor acumulado no período da tarde é retirado mais rápido com a ventilação noturna.
Com a última estratégia utilizada, o uso de material de alta inércia térmica no envelope da edificação,
verificou-se as maiores reduções de ganhos de calor (30,6% na Zona C e 39,6% na Zona A), assim como
significativas reduções no consumo energético em relação ao caso base (8,3% na Zona C e 10,1% na Zona
A). Porém, esse menor consumo teve um impacto nos resultados para conforto térmico, que será analisado
no item seguinte. Uma visão abrangente do consumo energético pode ser verificada na Figura 7, que mostra
o breakdown (divisão por sistemas) do consumo médio para toda a edificação no ano.
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Figura 7: Consumo anual de energia do edifício todo

O gráfico demonstra um aumento na demanda
energética no caso da ventilação noturna (4,6% a
mais que o caso base), sendo a maior redução
verificada no caso da massa térmica (3,5% a menos
que o caso base). O sistema de ar-condicionado foi o
responsável por todo esse aumento ou redução de
consumo. Este trabalho não considerou o potencial
de redução de consumo por iluminação ou
equipamentos, este último pela dificuldade prática
de ficar ligando ou desligando aparelhos como
computadores durante as horas de trabalho, de forma
a reduzir o consumo de energia do modo standby
(SPYROPOULOS; BALARAS, 2011).

Com as simulações, o breakdown do consumo em média apontou que o ar-condicionado consome
41% do uso final de eletricidade, o sistema de iluminação consome 22% e os equipamentos 38%. De acordo
com a Eletrobrás, em edificações comerciais no Brasil, o sistema de ar-condicionado em média é responsável
por 47% do consumo de energia, sistemas de iluminação consomem 22% e equipamentos 31%
(ELETROBRÁS, 2009). Como as estratégias bioclimáticas utilizadas só tiveram influência no consumo do
ar-condicionado, outros estudos devem ser feitos para se ter uma base de comparação mais precisa.

4.2. Conforto térmico
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A sensação térmica foi analisada a partir da escala do índice PMV. Um PMV entre 0 e +1 representa
conforto térmico, entre +1 e +2 uma sensação de levemente quente, e o PMV acima de +2 uma sensação de
calor experimentada pelos ocupantes. A Figura 8 apresenta a média percentual das sensações de conforto
(neutro), levemente quente e quente para duas das quatro zonas térmicas analisadas. Foram selecionadas as
Zonas A e D, que representam ambientes em posições opostas da edificação, e os resultados são
apresentados para a semana típica de inverno e verão em Teresina.
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Figura 8: Médias do PMV nas Zonas A e D nas semanas típicas de inverno e verão
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Na semana de inverno para a Zona A as pessoas estão confortáveis em 76% das horas ocupadas no
caso do sombreamento horizontal, valor semelhante ao caso base. Com o uso da ventilação noturna, houve
uma melhora na porcentagem da sensação de conforto (83% - um aumento de 9,2% em relação ao caso
base). Entretanto, no caso da massa térmica, as pessoas experimentam sensação de calor em 52% do tempo e
estão confortáveis apenas em 36% das horas ocupadas. Na semana de verão o comportamento é semelhante,
as pessoas estão confortáveis em 86% do tempo com a ventilação noturna, e o uso da massa térmica causa
sensação de leve calor em 55% das horas.
Já na Zona D, durante a semana de inverno a porcentagem das horas ocupadas em que as pessoas estão
confortáveis é um pouco inferior à Zona A para o caso do sombreamento (61%) e para o caso da massa
térmica (50%), porém ligeiramente superior no caso da ventilação (86%). Por outro lado, na semana de verão
o cenário onde se verifica sensação de leve calor é superior em relação à Zona A. As pessoas estão
confortáveis em apenas 40% do tempo no caso do sombreamento. Isso indica que para edifícios com
condicionamento artificial do ar, o uso de estratégias bioclimáticas influencia de maneira distinta ambientes
localizados em diferentes orientações de um edifício.

4.3. Temperatura operativa
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Para melhor caracterizar a sensação térmica dos usuários, a temperatura radiante média e a temperatura de
bulbo seco foram utilizadas para calcular a temperatura operativa, um indicador para análise do conforto
térmico. A partir das simulações, são apresentados a seguir os resultados de um dia típico na semana de
inverno para a Zona A (Figura 9) e de um dia típico na semana de verão para a Zona D (Figura 10).
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Figura 9: Temperatura Operativa em um dia típico de inverno para a Zona A
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Figura 10: Temperatura Operativa em um dia típico de verão para a Zona D

No dia típico de inverno para a Zona A, o primeiro pavimento apresentou as maiores variações de
temperatura operativa (TO) com o uso das estratégias em relação ao décimo quinto pavimento. Durante as
horas ocupadas, a TO variou entre 25,5ºC e 30ºC. No caso do sombreamento horizontal, não houve variação
significativa em relação ao caso base. O uso da ventilação noturna resultou em uma redução média de 1,5ºC
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de TO. Entretanto, o uso da massa térmica elevou a TO em média 1ºC durante as horas ocupadas. Esta
variação de temperatura não foi verificada no último pavimento, em todos os casos o comportamento da TO
foi bastante similar, com menos de 1ºC de diferença entre as 8:00 e 18:00.
Para a Zona D, no dia típico de verão, o comportamento da temperatura operativa foi similar ao dia de
inverno da Zona A. O primeiro pavimento teve a maior variação da TO nas horas ocupadas, variando entre
26ºC e 30,5ºC. As temperaturas ficaram em média 0,5ºC acima da média na Zona A. O sombreamento
resultou em um aumento médio de 0,5ºC em relação ao caso base, e de 1ºC com o uso da massa térmica. Já
no caso da ventilação noturna, em média a TO reduziu 2ºC em relação ao modelo inicial, o maior verificado
na análise da temperatura operativa. No último pavimento, a TO não variou muito entre os casos, oscilando
entre 26ºC e 29ºC. Tal resultado pode ser explicado pelos maiores níveis de ventilação no último andar, o
que reduz as temperaturas internas do ambiente.

4.4. Estratégias bioclimáticas
De acordo com a ISO 7730 (ISO, 2005), os resultados mostraram que as pessoas estão confortáveis na maior
parte das horas ocupadas nas semanas típicas de inverno e verão com o uso da ventilação seletiva no período
noturno e com sombreamento horizontal nas fachadas norte e sul. Como os valores do PMV ficaram entre 0
e +1, a sensação térmica pode ser considerada neutra com o uso da estratégia. O uso da massa térmica
sozinha não representou uma melhoria significativa no conforto térmico.
A ventilação natural e a proteção solar com barreiras físicas são as estratégias mais eficazes em
projetos de edifício para melhorar o conforto térmico através de meios passivos (LAMBERTS et al., 2013).
O uso da massa térmica para resfriamento pode reduzir a demanda de energia elétrica na edificação, mas se
não combinada com outra solução arquitetônica, não garante a melhoria da qualidade ambiental para os
usuários. As estratégias propostas neste estudo foram avaliadas individualmente, então elas devem ser
combinadas entre si para elevar o potencial de redução de consumo do edifício.

5. CONCLUSÕES
O principal objetivo desse estudo foi avaliar o potencial de redução de consumo e melhoria do conforto
térmico para um edifício de escritórios em região de clima tropical semiúmido. O estudo enfatizou o uso de
estratégias bioclimáticas nas simulações computacionais em um modelo no EnergyPlus. A partir dos
resultados, é possível traçar as seguintes conclusões:
• Edifícios de escritório típicos de região com clima tropical semiúmido no Brasil consomem mais
energia em relação à edifícios similares com alto desempenho energético. Entretanto, com o uso de
estratégias bioclimáticas passivas, existe um alto potencial de redução de consumo para esses
edifícios. A partir dos resultados das simulações, é possível atingir uma redução de até 10,1% no
consumo;
• Em edifícios condicionados artificialmente, a sensação de conforto térmico é próxima da
neutralidade no índice PMV com o uso da ventilação noturna e do sombreamento horizontal nas
fachadas norte e sul (com uma melhoria de até 57% em relação ao caso base). De acordo com a ISO
7730, as pessoas estão termicamente confortáveis na maior parte das horas de ocupação. O uso da
massa térmica não melhorou o conforto térmico, e as pessoas sentem leve calor em um grande
período de tempo;
• A análise da temperatura operativa mostrou uma variação mais significativa nos primeiros
pavimentos. Em ambientes localizados no último andar, a TO não apresentou grandes variações, em
razão da influência dos maiores níveis de ventilação;
• As limitações deste estudo podem ser consideradas para trabalhos futuros. O consumo energético
mensal não foi avaliado, e pode ser melhor investigado. Também podem ser estudadas a influência
da vizinhança, a ventilação natural e a combinação de diferentes estratégias bioclimáticas, bem como
potencial de redução no consumo de sistemas de iluminação e equipamentos.
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RESUMO
Este trabalho demonstra a importância da integração de métodos e ferramentas de auxílio à tomada de
decisões projetuais durante a elaboração do projeto de uma edificação habitacional multifamiliar vertical
para uma cidade com clima de características quente e seco, e também de quente e úmido. São apresentados
o processo projetual, a avaliação do projeto pelo método prescritivo da etiqueta PBE-Edifica, e a
quantificação do desempenho do projeto por meio de simulações computacionais. Os resultados apresentam
comparações da ocorrência de horas em conforto e os níveis de eficiência energética alcançados. A utilização
de estratégias bioclimáticas acompanhadas por ferramentas de quantificação integradas ao processo projetual
podem aumentar em cerca de 20% a ocorrência das horas em conforto, bem como mudar a classificação da
etiqueta PBE-Edifica de E para A. Também foi demonstrado que mesmo com uma boa solução de envoltória
a operação inadequada das aberturas podem interferir reduzindo até 25% a ocorrência das horas em conforto.
Esses resultados contribuem no entendimento do impacto da envoltória seletiva para o clima estudado, bem
como na discussão da influência do comportamento do usuário no desempenho das habitações.
Palavras-chave: simulação computacional, estratégias bioclimáticas, desempenho térmico, Etiqueta PBEEdifica.

ABSTRACT
This paper demonstrates the importance of the integration of methods and tools to aid in the making of
design decisions during the elaboration of a multifamily vertical housing development design for a city with
a hot and dry climate, as well as one with warm conditions. We present the design process, the evaluation of
the design by PBE-Edifica label’s prescriptive method, and the project performance’s quantification through
computational simulations. The results present comparisons of the occurrence of hours in comfort and the
levels of energy efficiency achieved. The use of bioclimatic strategies in conjunction with quantification
tools integrated to the design process can increase the occurrence of hours in comfort by about 20% and may
increase the classification of PBE-Edifica from E to A. It has also been shown that even with a good
envelopment solution, improper operation of the openings can interfere by reducing the occurrence of hours
in comfort up to 25%. These results contribute to understand the impact of the selective envelopment on the
climate under study, as well as in the discussion on the influence of user’s behavior at the performance of the
dwellings.
Keywords: Simulation, bioclimatic strategies, thermal performance, PBE-Edifica Label.
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1. INTRODUÇÃO
No processo projetual, a análise dos condicionantes arquitetônicos e avaliação das demandas envolvem a
elaboração do programa de necessidades, consulta à legislação pertinente, exame de aspectos físicos do
terreno, apreciação dos condicionantes econômicos, análise de materiais e técnicas construtivas disponíveis e
identificação dos condicionantes climáticos. Esta última tem o intuito de identificar as principais estratégias
bioclimáticas e seu rebatimento na configuração do tipo do edifício (forma) e de outros elementos e
componentes arquitetônicos, à exemplo de tamanho e disposição de aberturas, beirais, dentre outros,
permitindo a adaptação do edifício ao clima. Assim, a determinação do partido de um projeto arquitetônico
ambientalmente sustentável envolve o domínio teórico sobre o controle que o edifício exerce nas variáveis
climáticas, possibilitando a redução dos efeitos negativos e a potencialização dos positivos (MONTEIRO;
BITTENCOURT; YANNAS, 2015).
O projeto de arquitetura que visa o atendimento de critérios e metas de desempenho estão
incorporando cada vez mais a análise de desempenho ambiental do edifício projetado. Nesse contexto, as
ferramentas de simulação térmica e energética de edificações são úteis na previsão do desempenho destas por
meio de algoritmos que convertem processos físicos complexos em um modelo aceitável. Esses processos
incluem a psicrometria, a transferência de calor, a iluminação, a acústica e o fluxo de ar (AUGENBROE,
2003; WILDE, 2004; HENSEN; LAMBERTS, 2011) e também deve-se considerar o efeito do
comportamento do usuário (HONG et al., 2015). Seus resultados são avaliados com parâmetros como fluxo
de calor, temperatura e consumo de energia (WILDE, 2004). As simulações são tidas como fundamentais
para o desenvolvimento do projeto que atendam metas de eficiência energética, auxiliando e levando a
soluções adequadas (MCELROY et al., 2001). É importante que as simulações subsidiem o processo de
projeto, em vez de se limitarem a confirmar o resultado final do desempenho das edificações
(AUGENBROE,1992; HOLM,1993, apud, MORBITZER et al., 2001). Até porque, as decisões projetuais
mais importantes comumente ocorrem nas primeiras fases do processo (BALCOMB, 1998). Dessa forma, as
ferramentas de simulação são úteis para identificar diretrizes e campos de solução (síntese de análises) e
também para quantificar as hipóteses dos projetistas, por meio de testes (LAWSON, 2011).
Neste trabalho foram investigados a aplicação dos princípios da arquitetura bioclimática, focando no
desenvolvimento de uma envoltória seletiva e no uso de rotinas de ventilação como estratégia de
resfriamento passivo para a zona bioclimática 7. A investigação desses fatos busca aproximar a pesquisa da
prática profissional e contribuir para compreender o impacto que o usuário pode causar no desempenho.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é demonstrar o potencial da integração de simulações de desempenho
termoenergético na quantificação das estratégias bioclimáticas para suporte à tomada de decisões no
processo projetual de um edifício residencial multifamiliar vertical na zona bioclimática 7.

3. MÉTODO
O método está dividido em três partes: o processo projetual em si; a avaliação do projeto pelo método
prescritivo da etiqueta PBE-Edifica, e a quantificação do desempenho do projeto através do método de
simulações.
A primeira parte consiste no desenvolvimento do processo projetual que visa a Etiqueta PBE-Edifica
nível A. Houve a caracterização do clima e estudo das diretrizes bioclimáticas recomendadas para o projeto.
Esse entendimento influenciou desde a programação arquitetônica da edificação proposta até o detalhamento
do projeto. As tomadas de decisões foram guiadas por simulações de ventilação, com auxílio do programa
Flow Design, pela utilização do cálculo do volume de trocas de ar em cada ambiente de permanência
prolongada proposto por Cunha (2010), e por simulações de sombreamento, realizadas no programa Suntool.
Também foram utilizados parâmetros de fator de calor solar para escolha dos materiais e cores das paredes
externas (Tabela 1), esse estudo foi aprofundado nas fases seguintes. Na segunda parte, utilizou-se o método
prescritivo do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações
Residenciais (RTQ-R) para refinar o projeto das unidades habitacionais e avaliar o atendimento da meta
nível A na etiqueta PBE-Edifica. Foram selecionados dois tipos de blocos para vedação externa, dois tipos de
cobertura e duas absortâncias (0,2 e 1), conforme a Tabela 1. Durante a aplicação do método prescritivo, foi
utilizado apenas a absortância 0,2, para identificar a etiqueta de eficiência energética. Foram criados dois
padrões de esquadrias para simular o desempenho de portas e janelas: com venezianas e sem venezianas,
identificadas por CV e SV, respectivamente (Figura 1).
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Tabela 1- Materiais e propriedades

Materiais
Composição
Alvenarias Bloco Teclev
Ext.
Bloco cerâmico
Laje pré-moldada com blocos
em EPS
Coberturas
Laje pré-moldada com blocos
em EPS + Telhas sanduíche

Transmitância
(W/(m²k)
1
2,59

Absortância Absortância
α1 (branco)
α2 (preto)
0,2
1
0,2
1

2,29

0,2

1

0,65

0,2

1

Fator de
calor
solar 1
0,8
2

Fator
de calor
solar 2
4
10,36

1,8

9,16

0,5

2,6

Cap.
Térmica
(KJ/m²k)
192
100
132
176

A proposta foi comparar o desempenho de esquadrias de tamanho padrão disponíveis no mercado ao
de esquadrias com maior área de ventilação. O vão da área de abertura das janelas CV dos dormitórios é duas
vezes maior do que o das janelas SV. A porta da varanda foi simulada com mesmo vão de abertura,
alternando-se apenas a camada inferior entre vidro e venezianas (Figura 1).

SV
SV
CV
CV
Figura 1- Esquadrias com venezianas e sem venezianas

A terceira parte utilizou simulações termoenergéticas realizadas no programa DesignBuilder para
continuar refinando o projeto e avaliar as unidades habitacionais pelo método de simulação do RTQ-R e com
base na ocorrência das horas em conforto. As simulações foram divididas em três fases, nas quais o critério
adotado para avaliação foi a quantidade de horas em conforto, em conforto caso haja movimento de ar e as
ocorrências de desconforto ao calor e ao frio (Tabela 2). A primeira fase combina alvenarias, coberturas,
esquadrias CV e SV e orientação, gerando 16 modelos, com o objetivo de identificar aquele com melhor
desempenho. Na segunda fase, esse modelo padrão foi utilizado para verificar o impacto das decisões
projetuais no desempenho. Alterou-se a orientação solar, a operação das esquadrias para ventilação, proteção
solar, a cor das paredes e cobertura e combinou-se todas essas variáveis no mesmo modelo, gerando 10
modelos. A terceira e última fase previu uma comparação entre os resultados do uso de quatro rotinas para
operação das esquadrias: esquadrias sempre abertas; sempre fechadas; abertas conforme rotina de ocupação
do RTQ-R e operação automática, de acordo com critérios de diferença de pressão e temperatura do ar,
quando a interna for maior do que a externa.
Tabela 2- Fases de aplicação do método de simulação

3.1. Condicionantes de projeto
O terreno está localizado num bairro residencial com predominância de edificações térreas de padrão médio
em Mossoró-RN. Possui dimensões de 120m x 75m, área de 9.000m², murado, terraplanado, com a testada
do acesso principal para Noroeste.
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A proposta foi direcionada para o público da faixa 2 do programa MCMV, com vistas ao maior limite
de financiamento e a existência de subsídios do governo federal. Foi adotado o método de programação
Problem seeking no amadurecimento e identificação das diretrizes de projeto. Dentre elas destacaram-se: a)
habitação multifamiliar vertical; b) flexibilidade em layout interno; c) flexibilidade em fachadas; d) UHs
com 3 quartos; e) UHs acessíveis; f) divisão da obra em duas torres para viabilizar o caixa da empresa; g)
limite orçamentário de R$170.000,00; h) primeira edificação residencial vertical com ENCE A em Mossoró;
i) resfriamento passivo das UHs e j) observação às leis do plano diretor e código de obras de Mossoró, a
norma de combate a incêndios, a NBR 9050-acessibilidade e ao manual de elaboração de projetos da Caixa
Econômica Federal.

4. RESULTADOS
O clima da cidade é oficialmente enquadrado como ZB7 (ABNT, 2003) e caracterizado por grandes
amplitudes térmicas ao longo do dia. A análise detalhada do clima por meio do software Climate Consultant
e do arquivo RN_Mossoro.epw (RORIZ, 2016) de referência, ano 2008, de Mossoró, se baseou no modelo
adaptativo da ASHRAE (2001). Há 53% de horas em conforto ao longo do ano e 47% de desconforto ao frio
ou ao calor (Figura 2-A). Os ventos na cidade ocorrem com maior frequência no sentido Nordeste e Sudeste
(Figura 2-B) o, o clima local apresenta índices de umidade superiores a 70% nos meses março, abril e maio,
com característica de quente e sub úmido (PACHECO, 2015).
As ocorrências de desconforto ao frio indicam a necessidade de controlar a ventilação natural para
evitar o resfriamento do ambiente construído através do movimento de ar, que agrava ainda mais a sensação
de desconforto ao frio. Como ocorrem na madrugada, não se justifica o aquecimento solar passivo. As
ocorrências de desconforto ao calor demonstram que o movimento de ar, natural ou forçado, pode
proporcionar conforto térmico porque a temperatura do ar é inferior à da pele, entretanto é importante que
seja seletivo para evitar a entrada de ar com temperaturas mais elevadas, que podem comprometer o efeito da
massa térmica. Embora seja possível usar resfriamento evaporativo, a segunda alternativa é proporcionar
resfriamento por radiação térmica, por meio de superfícies internas com temperatura inferior ao do ar, a
exemplo das casas de fazenda (DIAS et al., 2013). O aquecimento não é recomendável e por isso devem ser
empregadas proteções solares nas aberturas e fechamentos, ou que estes tenham baixo fator de calor solar.

Figura 2- Dados climáticos do arquivo Mossoro.epw: Carta Psicométrica (A) e direção dos ventos (B).

4.1. PROJETO
A definição da forma da unidade habitacional levou em consideração a dualidade do clima local, hora quente
e seco, hora com comportamento de quente e úmido. Em seus estudos Olgyay (1963) defendia que em
regiões de clima quente as unidades deveriam apresentar um formato de corpo alongado, e serem
direcionadas para os ventos predominantes, afim de resfriar a massa edificada. Matos et al. (2014)
demonstraram através de análises pós ocupação, realizadas na cidade de Natal-RN caracterizada como
quente e úmida, que a eficiência energética pode ser comprometida pelo aumento do número de paredes
externas. Neste sentido o formato proposto para a UH buscou reduzir a área de exposição de paredes
externas e permitir a ventilação cruzada. Conforme formato adotado (Figura 3), as marcações em amarelo
representam as lajes em balanço e a varanda. As linhas em magenta simbolizam o uso de painéis deslizantes.
Ambos os sistemas foram propostos para sombrear as esquadrias dos dormitórios e da sala. O primeiro
esboço com a proposta para a implantação do pavimento tipo é mostrado na Figura 4 e denota a intenção do
aproveitamento do potencial de ventilação. O formato final do pavimento tipo é mostrado na Figura 5.
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A proposta é composta por 136 UHs, sendo 125 com 68,03 m² e 11 acessíveis com 74,97 m² (Figura
6). Estas possuem o mesmo desenho das demais unidades, no entanto com dimensões e áreas maiores. Todas
as paredes internas podem ser removidas, com exceção da parede de hidráulica que separa os banheiros. Isso
permite ao menos 6 diferentes layouts internos, garantindo a flexibilidade e a possibilidade de adequação a
diferentes perfis familiares.

Figura 3- Modelo de UH

Figura 4 -Estudo de implantação das torres.
Figura 5-Pavimento tipo.

Figura 6 – Torres A e B

4.2. Testes de ventilação
O formato proposto para o pavimento foi testado no programa Flow Design quanto às diferenças de pressão
na envoltória, com intuito de proporcionar a ventilação cruzada. Foram simulados os efeitos de sombra de
ventos de uma torre na outra. Foram consideradas as orientações Nordeste, Leste e Sudeste no pavimento
térreo, no sexto andar e no 12° andar em diferentes velocidades. A distância de 12 m entre as torres mostrouse suficiente para evitar a criação de um túnel de vento. À exemplo do teste realizado no pavimento térreo
com vento a sudeste e velocidades de 1,0 e 3,0m/s, se evidencia a possibilidade de movimentação do ar para
proporcionar conforto no exterior (Figura 7).

Figura 7- Teste de ventilação com orientação sudeste para velocidades de 1,0 e 3,0 m/s.

As renovações de volumes de ar de cada ambiente de permanência prolongada dos pavimentos térreo,
6° andar e 12° andar, tanto para a orientação nordeste como para sudeste foram calculadas para todas as
horas do ano considerando o método proposto por Lamberts et al. (2000, apud CUNHA, 2010). A análise do
potencial de ventilação da suíte, quarto 02, quarto 01 e sala da UH térrea direcionada à nordeste (Figura 8)
indica que o período de calmaria é maior durante a madrugada e se reduz à tarde. O volume de trocas fica
acima de 120 ACH durante a maior parte dia. No entanto este fato ocorre durantes alguns dos períodos mais
quentes, e nestes intervalos o uso da ventilação não é recomendado, e demanda o controle da ventilação. A
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velocidade média interna do vento é de 0,6m/s neste pavimento, ficando dentro do padrão recomendado pela
ASHRAE de 0,8m/s.
Os percentuais de sombreamento foram simulados no programa Solar Tool (Versão 2.0). As análises
desta etapa avaliam a eficácia do sombreamento pelas lajes em balanço, de 0,80 m de profundidade, à frente
dos dormitórios. Nos quartos direcionados à Nordeste a utilização da laje fornece uma proteção parcial
apenas a partir das 9:00 h do dia. O emprego da laje combinada com painéis aumentou a proteção para as
primeiras horas do dia (Figura 9). Foram adicionados painéis às aberturas dos quartos e suíte para protege-los
antes das 9h.

Figura 8 – Trocas de ar na suíte, quarto 02, quarto 01 e sala da UH nordeste do 1°andar (Adaptado de Cunha, 2010)

Figura 9- Máscaras de sombreamento da Uh nordeste (Adaptado do Solar Tool)

4.3. Método prescritivo
As primeiras avaliações foram realizadas considerando o uso do bloco Teclev e cobertura com telhas do tipo
sanduíche, sempre com absortância de 0,2. Foram realizadas duas etapas de substituição de materiais até que
fossem alcançados os resultados esperados. Os piores resultados foram encontrados nas unidades
posicionadas no pavimento da cobertura e nas UHs posicionadas a Sudeste na extremidade de cada torre,
conforme a
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Figura 10. A solução encontrada foi simular a retirada das telhas sanduíche, e utilizar apenas a laje treliçada,
pré-moldada com blocos em EPS tratada com impermeabilizante. Nas UHs com frente para o sudeste a
solução foi utilizar alvenaria de blocos cerâmicos na parede lateral das suítes. Os índices de exposição solar
nas paredes mencionadas são altos devido a sua orientação para o Nordeste. A substituição do bloco reduziu
a quantidade de graus hora para resfriamento destas UHs, conferindo-lhes a ENCE A pelo método
prescritivo. Diante dessa constatação, foi realizada uma nova análise com o uso da alvenaria de blocos
cerâmicos em todas as paredes externas da torre. As etiquetas mantiveram os mesmos índices, no entanto o
número de graus hora para resfriamento foi reduzido em cada uma das UHs avaliadas.

Figura 10 - Analise da torre B pelo método prescritivo.

4.4. Simulação Computacional
As simulações das unidades habitacionais voltadas para Nordeste demonstraram variações de ocorrência das
horas de conforto, sendo de 94% para o modelo sem venezianas e com uso do bloco Teclev (Tec SV), a 89%
para o modelo que utilizou venezianas e alvenaria comum (Alv CV). A variação da cobertura estudada (CT e
ST) foi insignificante nos resultados das simulações (Figura 11-A). Essa pequena variação é consequência da
baixa absortância utilizada nos modelos, apenas 0,2.
Nas unidades habitacionais voltadas para Nordeste, as maiores ocorrências de horas em conforto estão
associadas à não utilização de venezianas (Tec SV). A combinação desses modelos com o tijolo Tecleve
apresentou o melhor desempenho, com aproximadamente 94% das horas do ano em conforto, e nas
combinadas com alvenaria (Alv SV) verificou-se cerca de 91% das horas do ano em conforto. Esses dados
estão relacionados ao fato de que quanto menores as aberturas para ventilação, menor será a entrada de
cargas térmicas provenientes das alta temperaturas do ar externo por meio da ventilação. O resultado do
conjunto alvenaria sem veneziana (Alv SV) é similar ao resultado do Tecleve com venezianas (Tec CV),
uma vez que apesar da entrada de calor ocorrer por meio da ventilação, a entrada via parede é diminuída.
Para as unidades habitacionais voltadas para Sudeste (Figura 11-B), observou-se uma variação entre os
modelos similar ao verificado na orientação Nordeste. A maior ocorrência de horas em conforto foi 94% para
o modelo que combina Tecleve sem o uso de venezianas (Tec SV) e a menor ocorrência, 89%, para o modelo
que combina alvenaria com o uso de venezianas (Alv CV). Também para essa orientação a mudança no
material da cobertura não apresentou variação significativa na ocorrencia de horas em conforto. Nessa
orientação, as maiores ocorrências de conforto estão associadas ao uso do bloco Teclev, quando não há
utilização de veneziadas (Tec SV), atingindo 94% de conforto. Se tiver veneziana (Tec CV), as horas em
conforto caem para 92%. No modelo com uso de alvenaria sem veneziana (Alv SV), a ocorrência é similar,
com cerca de 91% das horas em conforto. Já a associação da alvenaria com a veneziana (Alv CV) as horas
em conforto caem para 89% das ocorrências.
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(A)
(B)
Figura 11-Variações estudas para unidades habitacionais orientadas a Nordeste (A) e a Sudeste (B).

4.4 Impacto das variáveis
O estudo do impacto das estratégias bioclimáticas do projeto foi quantificada por meio da comparação do
desempenho do melhor modelo (Original NE e Original SE), com 94% de horas em conforto, com modelos
sem as estratégias (Figura 12). A mudança de orientação para Oeste (Oriente O.) resultou numa pequena
redução do desempenho para 93%. A retirada da proteção solar reduziu aproximadamente 3% das horas em
conforto na orientação Nordeste (SP. NE) e 5% para a orientação Sudeste (SP. SE). A modificação das
paredes e cobertura para a cor preta (PCP NE e PCP SE) reduziu o desempenho em aproximadamente 7%. A
remoção da ventilação natural, deixando as janelas fechadas 100% do ano indicou que a ocorrência das horas
em conforto caiu para 84% das horas na orientação Sudeste (Off SE), e para 79% das horas na direção
Nordeste (Off NE).
Ao se comparar o desempenho com um projeto que não traz nenhuma dessas preocupações, ou seja,
paredes e cobertura pintadas de preto, sem proteção solar, com janelas fechadas e na orientação Oeste (T.A.C
Oeste), a ocorrência das horas em conforto cai para 41% das horas do ano, 55% das horas com movimento
de ar, e 3% das horas em desconforto ao calor. Se essa mesma combinação for orientada para Norte (T.A.C
Norte), observa-se 38% da ocorrência das horas em conforto, 59% das horas em conforto com movimento de
ar e 3% das horas em desconforto ao calor.

Figura 12 - Peso das variáveis na ocorrência das horas em conforto

4.5 Impacto da ventilação seletiva
O estudo mais aprofundado sobre a sensibilidade do uso da estratégia da ventilação seletiva demonstra que
para uma arquitetura preocupada com o clima, caso o usuário abra a janela sempre que estiver nos cômodos
da residência, de acordo com a rotina de ocupação determinada no RTQ-R (INMETRO, 2010), a ocorrência
das horas em conforto é cerca de 94% das horas do ano (Figura 13). Caso o usuário nunca abra as janelas
(Off SE e Off NE), o conforto cai para aproximadamente 88% das horas. Caso as janelas sejam deixadas
abertas durante todo o dia, as horas em conforto caem para 80% das horas na orientação Sudeste (On SE) e
para 75% das horas na orientação Nordeste (On NE). Isso ocorre devido as altas temperaturas que a
temperatura do ar externo atinge ao longo do dia, sendo muitas vezes mais eficaz impedir a entrada do ar
para evitar a entrada de calor. Além disso, a diferença do desempenho da orientação Sudeste e Nordeste
deve-se ao vento predominante durante o período da manhã vir de Sudeste e a ventilação predominante vir
do Nordeste durante o período da tarde, período em que o ar externo atinge maiores temperaturas.
1614

8

Para o caso de se adotar a abertura das janelas de acordo com uma rotina automatizada que considera
que a janela será aberta apenas quando a tempera do ar interna for maior do que a temperatura do ar externa,
percebe-se um possibilidade de melhoria tanto para Nordeste quanto para Sudeste, atingido 95% das horas
do ano em conforto.
Dessa forma, percebe-se que o modo de operação da abertura pode influenciar cerca de 20% das
ocorrências de conforto ao longo do ano. Sendo essa operação fundamental para se implementar a estratégia
bioclimática da ventiação seletiva. Vale ressaltar que essa operação, em habitações residenciais, está
comumente relacionada ao comportamento do usuário, o que destaca a importância da variável usuário no
desempenho das edificiações no clima quente e seco.

Figura 13 Impacto do modo de ventilação na ocorrência das horas em conforto

4.6 Análise eficiência pelo método do RTQ-R
A avaliação no nível de eficiência energética das edificações residenciais é feita com base na Tabela 3.22 do
RTQ-R. No entanto a única cidade fornecida como parâmetro na ZB7 é Cuiabá-MT, distante 3.200 Km de
Mossoró (Tabela 3). Caso o desempenho da edificação seja igual ou menor que 12.566 Graus hora para
resfriamento, esta recebe ENCE A.
Tabela 3- Equivalente numérico da envoltória do ambiente – Zona Bioclimática 7 (RTQ-R, 2010)
Cidade: Cuiabá - MT
Eficiênci
EqNum
a
A
B
C
D
E

5
4
3
2
1

ZB 7

Tipo do arquivo: SWERA
CR (kWh/m².ano)

GHR
12.566
18.622
24.679
30.735

GHR ≤
< GHR ≤
< GHR ≤
< GHR ≤
< GHR

12.566
18.622
24.679
30.735

34,483
52,805
71,126
89,448

CR ≤
< CR ≤
< CR ≤
< CR ≤
< CR

34,483
52,805
71,126
89,448

CA (kWh/m².ano)
-

CA ≤
< CA ≤
< CA ≤
< CA ≤
< CA

-

Os resultados das simulações com base na rotina de ocupação do RTQ-R nas unidades posicionadas a
Nordeste e Sudeste apresentou nível A de eficiência energética (Tabela 4).
Tabela 4- Resultados da simulação da rotina do RTQ-R em UHs à Nordeste(A) e Sudeste (B).

GHr

(A) ENCE

GHr

(B) ENCE

Modelos com rotina de ocupação à Nordeste
Alv.SV. CT Alv. SV. ST Alv. VT. CT Alv. VT. ST Tec. SV. CT Tec. SV. ST Tec. VT. CT Tec. VT. ST
8354,233 6749,885 8113,369
6728,9 10074,24 7873,569 9434,136 7691,737
A
A
A
A
A
A
A
A

Modelos com rotina de ocupação à Sudeste
Alv.SV. CT Alv. SV. ST Alv. VT. CT Alv. VT. ST Tec. SV. CT Tec. SV. ST Tec. VT. CT Tec. VT. ST
8797,61 7103,264 8336,135 6938,001 10655,41 8350,521 9587,338 7831,061
A
A
A
A
A
A
A
A

A simulação também apresentou o resultado das más escolhas e em que nível estas afetam o
desempenho da habitação (Tabela 5). Os modelos sem ventilação (Off) apresentam nível C, os modelos com
cor preta (P.C.P) nível B e os modelos sem preocupações com as estratégias bioclimáticas (T.A.C), nível E.
Tabela 5- Resultado do impacto das variáveis no desempenho da habitação
Impacto das variáveis
Modelo NE Modelo SE Norte Oeste OFF NE OFF SE S.P. NE S.P. SE P. C.P. NE P. C.P. SE T.A.C. Norte T.A.C. Oeste
GHr
10074
10655 10989 11529 20392 20196 12165 12516 14975
15714
31533
30835
ENCE
A
A
A
A
C
C
A
A
B
B
E
E
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5. CONCLUSÕES
A integração das ferramentas de simulação no processo projetual proporcionam um diálogo entre o que o
arquiteto pretende e o que as metas de desempenho sugerem. Dessa maneira, o entendimento do clima
influenciou na determinação da orientação, forma do edifício e no estudo do potencial de ventilação cruzada.
A quantificação do desempenho permitiu testar hipóteses e refinar o modelo para a solução de
sombreamento, a área de abertura para ventilação e escolha de materiais. Ainda com o acompanhamento, a
avaliação pelo método prescritivo não atingiu o nível A de eficiência, o que demandou continuidade no
refinamento a partir das restrições estabelecidas pelo método.
A aplicação do método prescritivo gerou questionamentos quanto à necessidade do atendimento aos
quesitos de porosidade e dispositivos especiais entre o 1° e o 5° andar na ZB7: recomendava-se a
necessidade de ampliação da área de ventilação, gerando conflito com as recomendações bioclimáticas. Esse
fato foi investigado nas simulações no DesignBuilder por meio de avaliação do desempenho de esquadrias
com e sem venezianas. Em ambos os casos foram registradas altas ocorrências de horas em conforto, no
entanto foi comprovado o favorecimento de esquadrias com pequenos vão de abertura.
A simulação computacional possibilitou quantificar o impacto de cada estratégia adotada sobre o
modelo padrão e destacou o maior peso da ventilação como estratégia de resfriamento. Esse fato instigou a
análise das rotinas de ventilação e demostrou a proximidade de resultados entre o modelo com acionamento
automático e o modelo configurado com base na ocupação prevista pelo RTQ-R. A coincidência dos
períodos de acionamento deve-se em parte à ausência do usuário nos períodos mais quentes do dia. Esse
resultado contribui ainda mais para discutir a influência do comportamento do usuário no desempenho das
habitações.
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RESUMO

Engenheiros e empresários buscam cada vez mais projetar e construir edificações de maneira sustentável,
gerenciando e utilizando de forma adequada os recursos naturais. Sendo assim, o presente trabalho busca
desenvolver uma proposta para adequar uma casa com padrão popular para uma casa eficiente no município
de Tucuruí no estado do Pará, onde foram feitas adequações no projeto, afim de melhorar o desempenho
térmico dos usuários, o seguinte trabalho realizou alterações no projeto arquitetônico original da residência
proposta, e foi realizada uma simulação computacional utilizando o software comercial EnergyPlus para
saber se as alterações surtiram efeito positivo e atenderam à avaliação de desempenho térmico da NBR
15575 (2013). Também foi elaborada uma proposta de adequar o projeto elétrico a um sistema de energia
fotovoltaica conectada à rede elétrica de energia, para diminuir o custo com energia elétrica na residência, e
foi dimensionado um sistema de captação de águas pluviais para uso não potável, utilizando dados
pluviométricos da região e assim reduzir o consumo de água potável, principalmente na descarga do vaso
sanitário e na torneira do jardim tornando a edificação sustentável. Os resultados das alterações mostraram-se
satisfatórios, tendo em vista que a alteração no projeto arquitetônico ocasionou uma redução de 1,37 ºC na
temperatura média interna da casa e atingiu níveis de desempenho térmico mínimo recomendado pela NBR
15575 (2013). A energia fotovoltaica gerou uma economia de 90% na conta mensal e anual de energia
elétrica e a instalação do sistema de captação de águas pluviais reduziu 29,62% o consumo mensal de água
potável da residência.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Energia fotovoltaica; Desempenho térmico; Captação de águas pluviais.

ABSTRACT

Engineers and entrepreneurs are increasingly seeking to design and build buildings in a sustainable manner,
properly managing and using natural resources. Therefore, the present work seeks to develop a proposal to
adapt a house with a popular standard for an efficient house in the municipality of Tucuruí in the state of
Pará, where adjustments were made in the projects. In order to improve the thermal comfort of the users, the
following work carried out changes in the original architectural design of the proposed residence in order to
improve the thermal comfort and a computational simulation was performed using the EnergyPlus
commercial software to determine if the changes had a positive effect and attended to Evaluation of thermal
performance of NBR 15575 (2013). It was also elaborated a proposal to adapt the electrical project to a
photovoltaics system connected to the electric power grid, to reduce the cost with energy in the proposed
residence, and was designed a rainwater capture system for use, using data rainwater in the region and thus
reduce the consumption of drinking water, especially in the discharge of toilet and in the garden faucet
making the building sustainable. The results of the alterations in the projects were satisfactory, considering
that the alteration in the architectural design was able to reduce the average internal temperature of the house
by 1.37º C and reached satisfactory levels of thermal performance as recommended by NBR 15575 (2013).
Photovoltaic energy generated a 90% saving in the monthly and annual electricity bill and the installation of
the rainwater harvesting system reduced the monthly consumption of drinking water by 29.62%.
Keywords: Sustainability; Photovoltaics; Thermal comfort; Rainwater catchment.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos o Brasil tem apresentado um grande crescimento na construção civil. Novas tecnologias
estão sendo aplicadas a fim de melhorar as edificações e a qualidade de vidas das pessoas, com a intenção de
obter uma edificação que aproveite os recursos naturais de uma forma sustentável, com necessidade reduzida
de consumo de energia, visando minimizar os impactos ambientais gerados pela construção civil.
Na área da Engenharia Civil, a preocupação ambiental se intensifica devido ao fato de que, durante as
execuções das obras, as mudanças do meio, bem como a utilização de recursos naturais não renováveis,
provocam muitos impactos no ambiente. Na tentativa de minimizar esses impactos, o homem vem buscando
novas ideias e soluções inteligentes para um melhor aproveitamento e economia de recursos como água e
energia elétrica, além da redução da poluição, entre outros, para evitar que a construção civil, no futuro, seja
o pilar de um caos ambiental (GRITTI; LANDINI, 2010).
A implementação de energia fotovoltaica, captação de águas pluviais para reaproveitamento e a
melhoria no desempenho térmico das edificações aparecem como uma proposta de reduzir custos com
energia elétrica e gerar sustentabilidade. No Brasil e, especificamente no estado do Pará, as técnicas de
construções sustentáveis ainda são empregadas de modo incipiente, porém com o passar do tempo estão
sendo vistas como alternativas eficientes para tornar as edificações cada vez mais sustentáveis. Uma
construção sustentável tem início na concepção do projeto, que procura utilizar os recursos da natureza,
procedendo ao estudo da insolação e do clima da região para a otimização do consumo de energia elétrica e
conforto ambiental da construção (GRITTI; LANDINI, 2010).
A cidade de Tucuruí, localizada no sudeste paraense, foi o local de estudo para uma proposta de
adequar um projeto de casa com padrão popular para um modelo de casa eficiente. O bom índice de
insolação anual, altas temperaturas e a boa precipitação média na cidade fazem com que estudos para
aproveitamento de energia solar, assim como a melhoria do desempenho térmico e o reaproveitamento de
águas pluviais se tornem mais frequentes, tornando viável a implantação de um projeto de casa eficiente
nesta cidade.

2. OBJETIVO
Este artigo tem por objetivo, elaborar uma proposta de adequação do projeto de uma edificação com modelo
padrão de casa popular, para que se torne uma casa eficiente, atingindo níveis de desemprenho térmico
aceitáveis, como recomendado na NBR 15575-1 (2013) e obtendo-se uma economia no consumo e no gasto
com energia elétrica e com água potável.

3. MÉTODO
O presente trabalho fez uso do modelo de projeto padrão de construção popular, cedido pela empresa
Construnorte Ltda-Me, para propor e avaliar possíveis melhorias, tomando como referência a Casa Eficiente
no município de Tucuruí, no Pará, que pertence à Eletrobrás/Eletronorte. Desta maneira, buscou-se entender
os mecanismos ali presentes e suas funcionalidades, para assim aplicar as mesmas em um projeto de casa
popular padrão.
A seguir é feito um detalhamento das alterações feitas no projeto arquitetônico, elétrico e hidráulico.

3.1. Alteração no projeto arquitetônico
As alterações foram pensadas basicamente no sentido de aumentar a ventilação interna da casa e diminuir os
efeitos da irradiação solar e com isso melhorar o desempenho térmico da edificação. São elas:
•

Aumento das dimensões de esquadrias, afim de melhorar a ventilação cruzada. Segundo a NBR
15220-3 (2005), a zona 8 do zoneamento bioclimático brasileiro, onde se encontra o estado do Pará,
ter suas aberturas para ventilação em torno de 12% da área do piso. Sendo assim, as portas dos
quartos, que eram de (70 x 210) cm passaram a ser de (80 x210) cm, mesma dimensão da porta
externa e as janelas que eram de (120 x110) cm, passaram a ser de (180 x 210) cm;

•

Pintar telhas, paredes externas e internas com cores claras, assim a parte externa ao receber
incidência de sol consegue refletir melhor os raios solares;
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•

Utilizar manta térmica para reduzir o calor gerado na estação mais quente, impedindo que a
irradiação do calor penetre dentro da casa;

Além destas alterações, já prevendo a instalação dos painéis solares e sabendo que os mesmos não
podem ter nenhum tipo de sombreamento, resolveu-se elaborar um telhado com apenas duas águas, uma na
parte da frente da casa e outra na parte de trás, diferente do projeto original que possui 4 águas.
Para saber se as alterações surtiram efeito positivo desejado, foi realizada uma avaliação de
desempenho térmico através do Software EnergyPlus, como sugere a NBR 15575-1(2013).

3.2. Análise computacional
Para a geometria do modelo de simulação, considerou-se cada ambiente da edificação como uma zona
térmica distinta. Na composição de materiais para a simulação, empregaram-se os dados das propriedades
térmicas dos materiais e/ou componentes construtivos disponibilizados pela NBR 15220-2 (2005) como
referência.
Para efeito de simulação, a habitação é constituída por paredes de blocos cerâmicos com dimensões de
(9x19x19) cm, com oito furos quadrados, assentados na sua menor dimensão e utilizando argamassa de
assentamento com espessura de 1 cm. A parede idealizada apresentava reboco em ambas as faces com
argamassa comum e espessura de 2,5 cm, levando a vedação a ter espessura total de 14 cm.
Com o auxílio do plug-in Legacy OpenStudio 1.0.13 para o Google SketchUp (programa de
modelagem tridimensional), a geometria e os componentes da residência foram criados na linguagem do
EnergyPlus. Através dele, também foram modeladas quatro zonas térmicas (Figura 14):
•
•
•
•

Zona 01: corresponde ao Quarto Q2. Possui uma janela na fachada sul e uma porta interna na
parede oeste;
Zona 02: banheiro. Essa zona não foi considerada na análise, uma vez que não corresponde a
um ambiente de longa permanência;
Zona 03: corresponde ao Quarto Q1. Possui as mesmas dimensões e aberturas que a zona 01,
só que a janela está na fachada norte;
Zona 04: representa a sala e a cozinha da unidade habitacional. Possui duas portas externas,
uma na fachada norte e outra na fachada sul, além de uma janela na parede norte e outra na
parede sul.

Além das zonas, inseriu-se o beiral da cobertura que funciona como dispositivo de sombreamento
externo da residência, como é mostrado na figura 1. Cada ambiente da unidade habitacional foi analisado
isoladamente, de acordo com os resultados da simulação, que apresentaram valores de temperatura do ar
interno no centro de cada zona.

Figura 1 - Vista 3d da casa com indicação das 4 zonas formadas.

O modelo foi simulado apenas no período típico de verão que seria a situação mais crítica para região.
As informações sobre a localização geográfica foram obtidas com base na NBR 15575-1 (2013), que
fornecem informações sobre a localização geográfica de algumas cidades brasileiras e os dados climáticos
correspondentes aos dias típicos de projeto de verão. Como inexistem dados normativos acerca de Tucuruí,
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adotou-se os dados climáticos da cidade de Belém – PA, que é a mais próxima com características climáticas
semelhantes, na mesma zona bioclimática brasileira.
A temperatura do solo, parâmetro que tem grande influência sobre os resultados da simulação, foi
obtida seguindo o procedimento indicado pelo programa EnergyPlus. Simulou-se um modelo com as
informações mínimas necessárias para o software gerar as temperaturas externas mensais, de acordo com o
arquivo climático de Belém – PA, então subtraiu-se 2º C das temperaturas obtidas na etapa anterior. Os
resultados dessa operação foram assumidos como temperatura do solo.
Informações complementares foram introduzidas com o arquivo IWEC (Clima Internacional para
Cálculos de Energia) correspondente. O IWEC é resultado de um projeto de pesquisa da ASHRAE e expõe
os dados climáticos típicos adequados para uso em softwares de simulação energética de edificações para
227 cidades, fora dos Estados Unidos e Canadá (ASHRAE, 2001).
Para a simulação considerou-se que as portas e janelas estavam abertas durante todo o dia e, portanto,
a ventilação natural dos ambientes era constante em todas as zonas. Após simulação da casa em seu
parâmetro normal, foi realizada uma simulação com as adequações propostas, utilizando manta térmica,
pintura na cor clara no telhado, nas paredes internas e externas e alterando o tamanho das portas e janelas,
assim como os materiais constituintes das janelas.

3.3. Adequação no projeto elétrico
O dimensionamento do sistema fotovoltaico interligados à rede elétrica de energia, foi realizado pela
empresa Neosolar Energia, que trabalha no mercado de energia solar. Os dados sobre consumo e horas de
insolação diária foram fornecidos para a empresa, com base na demanda da residência proposta e do seu
projeto elétrico convencional. Os índices médios de insolação mensal, referente aos últimos 5 anos foram
coletados no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), então a mesma enviou o orçamento com o
kit fotovoltaico ideal para a situação simulada em Tucuruí.
No projeto elétrico original da casa, a única alteração que ocorre é no quadro de medição. O sistema
de medição de energia utilizado nas unidades consumidoras que façam a adesão ao sistema de compensação
de energia deverá ser bidirecional, ou seja, medir a energia ativa injetada da rede e a energia ativa consumida
da rede como sugere a norma da CELPA/CEMAR NT.31.020.01 (2014).
Escolheu-se a direção Norte para se fixar as placas solares pois o sol alterna sua posição durante o ano
entre as estações e a direção norte é a que mais pode aproveitar a radiação solar diária. Considerou-se a efeito
de simulação, que a fachada da casa está na direção Norte, sendo assim as placas solares ficam inclinadas
nessa direção com azimute de 180° como recomenda a empresa, a Figura 2 mostra o local de fixação do
inversor, do dispositivo de proteção e da caixa de medição obedecendo os critérios da norma NT.31.001.04
(2014) quanto à altura.
A orientação da empresa quanto a inclinação ideal para as placas é de 5º. Ao todo são 13 painéis
solares que estão ligados em série, inversor, dispositivos de proteção DSV, cabeamento, e kit de montagem
para telhados. A potência do sistema é de 3445 Wp, e o percentual a ser gerado de energia é de 90% do
consumo médio mensal.

Figura 2 - Faixada da casa com paineis solares
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3.4. Adequação no projeto hidráulico

Em termos de projeto, a parte hidráulica sofre uma pequena alteração apenas na tubulação da caixa de
descarga do vazo sanitário e na torneira de jardim que será instalada próximo à varanda da residência. Na
tubulação do vazo sanitário já existente será acrescentada uma tubulação proveniente da água das chuvas
sem nenhum tipo de conexão cruzada com a tubulação de água fria da residência.
A caixa d’água com capacidade de 1000 L encontra-se em cima do banheiro social da casa, e
abastece a demanda do banheiro, como a pia, vazo sanitário e chuveiro, assim como a cozinha e a área de
serviço. Para o dimensionamento do sistema de captação de águas pluviais, foram utilizados dados do
INMET, que mostram as precipitações pluviométricas mensais no município de Tucuruí, e as recomendações
normativas vigentes, tais como: NBR 15527 (2007), NBR 5626 (1998), NBR 10844 (1989), NBR 12213
(1992), NBR 12214 (1992). E para o dimensionamento do sistema de aproveitamento de água pluviais
seguiu-se as recomendações da NBR 12217 (1994). A mudança na tubulação do banheiro é mostrada abaixo,
na figura 3.

Figura 3 - Detalhe isométrico da tubulação no
banheiro padrão.

Figura 4 - Detalhe isométrico da adaptação na
tubulação da caixa de descarga

A Figura 5 apresenta o corte longitudinal da residência, mostrando as tubulações de abastecimento da
cisterna e do reservatório superior, assim como os próprios reservatórios.

Figura 5 - Corte longitudinal.
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Desempenho térmico
Elaboradas as propostas para melhorar o desempenho térmico, e realizada a simulação no software
EnergyPlus, obteve-se resultados da edificação antes das adequações no projeto arquitetônico e da edificação
depois das adequações no projeto arquitetônico. A temperatura máxima média na residência antes das
adequações fica em torno de 34,27 º C e a temperatura depois das adequações fica em torno de 32,90 º C, o
que apresenta uma redução na temperatura interna da edificação de 1,37 º C, como apresenta o Quadro 1.
Horário
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
MÁX

Área externa
24,2
23,7
23,4
23,1
22,9
23,1
23,8
25,6
27,6
29,4
31,0
32,0
32,9
33,4
33,4
32,8
31,9
30,9
29,3
28,2
27,2
26,3
25,5
24,8
33,4

Antes
25,3
24,9
24,3
23,9
23,6
23,6
23,9
25,3
27,1
29,1
30,6
31,9
33,3
33,9
34,2
33,8
33,2
32,2
30,9
29,8
28,6
27,7
26,8
26,0
34,2

Sala
Depois
24,6
24,2
23,8
23,4
23,2
23,3
23,9
25,5
27,4
29,1
30,7
31,7
32,6
33,2
33,3
32,8
32,1
31,2
29,7
28,6
27,6
26,7
26,0
25,2
33,3

Temperaturas (°C)
Dormitório 1
Banheiro
Antes
Depois
Antes
Depois
26,1
25,2
26,1
25,5
25,7
24,8
25,8
25,1
25,0
24,3
25,1
24,6
24,5
23,9
24,6
24,2
24,1
23,7
24,3
24,0
24,0
23,6
24,2
23,7
24,2
23,9
24,5
24,1
25,0
25,2
25,1
25,3
26,5
27,0
26,7
26,9
28,6
28,5
28,5
28,2
30,0
29,9
29,8
29,6
31,5
31,0
31,0
30,6
33,1
31,9
32,5
31,4
33,9
32,6
33,2
32,3
34,5
32,9
33,8
32,6
34,5
32,8
33,9
32,4
34,2
32,5
33,7
32,4
33,2
31,8
32,7
31,8
32,2
30,5
31,8
30,6
31,0
29,5
30,8
29,7
29,7
28,4
29,5
28,5
28,9
27,4
28,9
27,6
27,8
26,7
27,7
27,1
26,9
25,9
26,9
26,1
34,5
32,9
33,9
32,6

Dormitório 2
Antes
Depois
26,1
25,4
25,7
24,9
25,0
24,5
24,5
24,1
24,2
23,8
24,1
23,8
24,2
24,0
25,0
25,2
26,5
26,9
28,6
28,4
30,0
29,8
31,5
30,9
33,0
31,8
33,9
32,5
34,5
32,8
34,5
32,8
34,2
32,7
33,2
31,9
32,2
30,7
31,0
29,6
29,7
28,6
28,9
27,7
27,8
26,9
26,9
26,1
34,5
32,8

Quadro 1 - Dados da simulação no EnergyPlus.

Percebe-se através do quadro acima que as temperaturas máximas internas dos cômodos da casa antes
das adequações são maiores que a temperatura da área externa e de acordo com a NBR 15575-1 (2013) o
nível de desempenho térmico mínimo não é atingido. Já com as adequações realizadas, as temperaturas
máximas nos cômodos diminuíram, cerca de 1,37 º C foi reduzido na temperatura média da residência. Como
a temperatura máxima interna ficou abaixo da temperatura máxima externa, pode-se dizer que as adequações
surtiram efeito positivo e a edificação com as adequações apresenta um nível de desempenho aceitável,
segundo a NBR 15575-1 (2013).
Percebe-se a mudança de comportamento da residência após as alterações, no horário de 8:00 e 9:00
há um aumento na temperatura interna da residência, aumento esse não muito significativo que pode ser
explicado pela posição do sol nas primeiras horas do dia, tendo em vista que a simulação é realizada
prevendo portas e janelas abertas.
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4.2. Economia de energia elétrica
É válido destacar que em função da
implementação do projeto com energia
fotovoltaica ocorrerá uma redução no valor
conta
de
energia
cobrada
pela
concessionária. A Neosolar Energia forneceu
o gráfico com a estimativa de produção de
energia do sistema proposto, a empresa
utiliza dados de Irradiação do INPE
(Instituto Nacional de Pesquisa Espacial) e
LABSOLAR (Laboratório de Energia
Solar/UFSC) no Brasil, durante os meses do
ano. Vale lembrar que os dados usados
foram os mais próximos para a região de
Tucuruí, o estudo é simplificado e
aproximado, já que a produção real de
energia depende de inúmeros fatores locais
que não foram considerados no estudo, como
mostra a figura 6.

Figura 6 – Estimativa de produção de energia em Kwh/mês.

A média de produção do sistema fotovoltaico é de 399 kwh/mês e o consumo médio é de 447,68
kwh/mês. A tarifa cobrada pela concessionária de energia é de R$ 0,566 o kwh, a taxa a ser paga
mensalmente para a concessionária, com o sistema fotovoltaico empregado na residência é de R$ 27,55.
Sendo assim a economia mensal a ser gerada é de R$ 225,83 e a economia anual é de R$ 2.709,96 como
apresenta o Quadro 2.

Descrição
Edificação sem
sistema fotovoltaico
Edificação com
sitema fotovoltaico

Valor mensal a
Consumo Médio Produção Média Tarifa
ser pago a
Economia
Mensal (kwh)
Mensal (kwh) (R$/kwh) concessionária Mensal (R$)
(R$/kwh)
0
447,68

Economia
anual (R$)

Economia
em (%)

253,39

0

0

0

27,55

225,83

2.709,96

90

0,566
399

Quadro 2 - Economia gerada pelo sistema fotovoltaico.

Observa-se que o valor economizado de R$ 225,83 ao mês é representativo em relação ao valor pago
anteriormente. É importante lembrar que a produção gerada pelo sistema fotovoltaico já é considerada como
economia, isso porque o sistema é conectado à rede elétrica da concessionária, e quando a edificação estiver
produzindo energia mais do que consumindo, automaticamente essa energia é injetada na rede elétrica da
concessionária, fazendo assim o relógio bidirecional girar ao contrário e gerar os créditos de energia.

4.3. Economia de água potável
Von Sperling (1995), definiu os valores típicos de consumo per capita para a população de uma cidade média
(50.000-250.000 habitantes) entre 120-220 L/hab/dia. Os resultados referentes à instalação do sistema de
captação de águas pluviais na edificação foram baseados na média de consumo de 150 l/hab/dia, prevendo 3
moradores na casa o consumo médio mensal estabelecido é de 13,5 m³.
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Figura 7 - Consumo de energia elétrica em iluminação artificial.

Com uma demanda mensal de água não
potável prevista de 4 m³ e um consumo médio
de 13,5 m³/mês, o aproveitamento de águas
pluviais para fins não potáveis gera uma
economia mensal de 29,62% de água potável
distribuída pela rede pública como mostra a
Figura 7. Verificou-se que dos 13.500 litros
calculados para a utilização mensal de água
potável, 4.000 litros serão supridos pela água da
chuva para fins não potáveis. O custo da
instalação do sistema de captação de águas
pluviais se justifica não só pela economia de
água potável, mas também pelos benefícios ao
meio ambiente promovidos pela utilização do
mesmo.

4.4. Comparação orçamentaria
Com as mudanças ocorridas no projeto, necessariamente muda seu orçamento inicial. Em uma análise
comparativa de preços, e utilizando a base de preços do Sinapi da Caixa Econômica Federal, obteve-se os
preços de insumos e o preço da mão de obra para o Estado do Pará e realizou-se uma composição
orçamentária a fim de se obter o preço final da edificação adequada.
Os Quadros 3 e 4 mostram o preço original da residência e o preço com as alterações respectivamente.
Nele estão descritos apenas o preço total de cada item. Os preços bases e suas composições foram referidos
ao SINAPI mês de outubro de 2016.
EDIFICAÇÃO 52,02 M² ORIGINAL
ITEM
TOTAL DO ITEM (R$)
SERVIÇOS PRELIMINARES

429,26

FUNDAÇÃO

3.228,98

SUPERESTRUTURA

10.150,79

VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS

14.552,42

COBERTURA

4.701,62

REDE DE ÁGUA FRIA

2.159,67

REDE DE ESGOTO

4.284,63

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.580,70

PISOS

4.140,20

PINTURA

5.955,76

ESQUADRIAS METÁLICAS, ALUMÍNIO E MADEIRA

4.801,56

FORRO

968,00

MÁRMORES E GRANITOS

356,38

TOTAL(R$) =

60.309,97

COM52,02
ALTERAÇÕES
QuadroEDIFICAÇÃO
3 - Orçamento52,02
edficação
m² original.
SERVIÇOS PRELIMINARES
FUNDAÇÃO

492,26
3.228,98

SUPERESTRUTURA

10.150,79

VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS

14.745,02

COBERTURA

7.620,06

REDE DE ÁGUA FRIA

2.159,67

REDE DE ESGOTO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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FORRO

968,00

MÁRMORES E GRANITOS

356,38

TOTAL(R$) =

60.309,97

EDIFICAÇÃO 52,02 COM ALTERAÇÕES
SERVIÇOS PRELIMINARES

492,26

FUNDAÇÃO

3.228,98

SUPERESTRUTURA

10.150,79

VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS

14.745,02

COBERTURA

7.620,06

REDE DE ÁGUA FRIA

2.159,67

REDE DE ESGOTO

4.284,63

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.700,37

PISOS

4.140,20

PINTURA

6.746,30

ESQUADRIAS METÁLICAS, ALUMÍNIO E MADEIRA

6.480,03

FORRO

968,00

MÁRMORES E GRANITOS

356,38

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

5.993,41

ESTRUTURAL - RESERVATÓRIO SUPERIOR

2.728,14

SISTEMA FOTOVOLTAICO

30.252,65

TOTAL(R$) =

105.046,89

Quadro 4 - Orçamento edificação 52,01 m² adequado.

No Quadro 13 percebe-se que o item mais oneroso é o sistema fotovoltaico. No orçamento proposto
pela empresa Neosolar Energia que se encontra no anexo A, o valor total do sistema fotovoltaico é de R$
30.252,65, nesse valor já estão inclusos todos os equipamentos necessários, assim como projeto e
regularização junto à concessionária de energia elétrica, sistema e monitoramento de dados e mão de obra
para a instalação. Com uma economia anual de R$ 2.709,96, o tempo de retorno do investimento é fica em
torno de 11 anos.
Levando em consideração que a vida útil média de um inversor é 10 a 15 anos, e dos painéis solares é
de 25 anos, o investimento é considerado viável a médio prazo, sendo que esse tempo de retorno do
investimento de 11 anos pode ser reduzido, visto que as tarifas de energia sempre se atualizam, de acordo
com suas homologações e quanto mais alta for a tarifa, maior será a economia na conta de energia e o tempo
de retorno do investimento pode ser reduzido.
As esquadrias foram um dos itens que elevaram-se no orçamento do projeto adequado, isso porquê as
janelas que eram todas de alumínio foram substituídas por janelas de madeiras com tamanhos maiores e
sabe-se que a madeira de lei hoje em dia está com o preço mais elevado no mercado que o alumínio, porém
esse investimento pode ser considerado satisfatório, uma vez que, assim como a manta térmica e as outras
modificações, as esquadrias, ajudaram a melhorar o desempenho térmico na casa.

5. CONCLUSÕES
A adequação no projeto arquitetônico demonstrou-se suficiente para atender os critérios de desempenho
térmico estabelecidos pela NBR 15575-1 (2013), que em seu texto orienta que a temperatura máxima interna
não deve ser maior que a temperatura máxima externa. Com as adequações realizadas a temperatura média
interna baixou cerca de 1,37º C.
As adequações no projeto arquitetônico aumentaram o orçamento inicial, porém esse investimento
pode ser considerado satisfatório devido aos resultados positivos em relação ao desempenho térmico e
diminuição de temperatura interna.
A proposta de reduzir o custo com energia elétrica adequando o projeto original a um sistema
fotovoltaico interligado a rede elétrica de energia foi considerada viável, por mais que o tempo de retorno do
investimento seja em 11 anos, vale lembrar que a vida útil de uma placa solar é de 25 anos, e que a redução
na conta de energia foi considerada bastante satisfatória, cerca de 90% ao ano.
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O tempo de retorno do investimento pode ser abreviado e depende de alguns fatores como o aumento
na tarifa de energia e a redução no consumo de energia elétrica ao longo dos meses. É importante destacar
que a família beneficiada pelo projeto deve seguir um padrão de consumo para que o tempo de retorno no
investimento seja seguido ou abreviado, haja vista que a redução na conta de energia pode fazer com que as
pessoas que utilizam o sistema fotovoltaico passem a consumir mais energia elétrica devido a pagar um valor
mais barato na conta depois da aquisição do sistema fotovoltaico.
No que diz respeito ao aproveitamento de águas pluviais, não é possível realizar um comparativo
financeiro, uma vez que na cidade Tucuruí não é cobrada tarifa de distribuição de água. Entretanto, na cidade
ocorrem muitos problemas referentes ao abastecimento de água potável. Portanto o sistema de captação de
águas pluviais supriria as necessidades do uso de água não potável na residência quando houver a falta de
água da rede pública e também contribuiria na preservação ambiental, visando a sustentabilidade.
A coleta de águas pluviais ainda pode diminuir os problemas de drenagem urbana, retendo boa parte
da água que escoaria pelas ruas e galerias e reduziria a quantidade de água potável utilizada para irrigação de
jardins, lavagem de carros, calçadas, pisos entre outros.
A adequação do projeto se torna mais onerosa cerca de R$ 44.673,92, no entanto, os níveis de
desempenho para se obter o conforto térmico, como recomenda a NBR 15575-1 (2013) foram considerados
aceitáveis e a economia, tanto da parte de energia elétrica, como de reaproveitamento de água é
positivamente notável, o que indica que a edificação incorpora princípios de sustentabilidade. É importante
destacar a sustentabilidade que a edificação eficiente possui por utilizar energia limpa e reaproveitar os
recursos naturais, assim como a redução nos impactos ao meio ambiente que a edificação ocasiona. Além de
contribuir para a redução do impacto ao meio ambiente, a sustentabilidade nas edificações promove o bem
estar social e aumento da produtividade dos usuários. Além das melhorias incontestáveis que estas
alternativas tecnológicas resultam é imprescindível que haja uma reeducação da população quanto ao uso de
tecnologias que aproveitem melhor os recursos naturais.
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RESUMO
No Brasil, as edificações residenciais unifamiliares representam 86% do setor residencial; este tipo de
edificação possui potencial para instalação de sistema de geração local, devido à razão entre a área de cobertura
e a demanda energética da edificação. O objetivo do artigo é avaliar o potencial de geração de eletricidade
renovável em uma residência unifamiliar em quatro diferentes contextos climáticos brasileiros, comparando a
estimativa de geração fotovoltaica com o consumo de eletricidade da edificação. O estudo está dividido em
duas etapas: (1) Dimensionamento do sistema fotovoltaico integrado à cobertura da edificação; simulações
para estimar a geração de eletricidade do sistema fotovoltaico proposto, utilizando o programa PVSyst. (2)
Avaliação do desempenho térmico e energético da residência unifamiliar, por meio de simulação
computacional no programa EnergyPlus. Os resultados mostraram que é possível atender a demanda de
eletricidade da residência unifamiliar, com um sistema fotovoltaico integrado na cobertura da edificação. O
clima da cidade influencia significativamente no consumo de eletricidade da edificação; entretanto, na geração
fotovoltaica apresentou pequena variação. A edificação apresentou balanço energético positivo nas quatro
cidades analisadas. As edificações residenciais podem ser uma solução para geração distribuída e para a
geração de eletricidade renovável, contribuindo para uma matriz energética mais limpa. A energia excedente
da edificação pode ser usada para recarregar veículos elétricos, proporcionando a disseminação do uso desta
tecnologia emergente.

Palavras-chave: Energia solar fotovoltaica, Integração fotovoltaica à arquitetura, simulação do desempenho
térmico e energético.
ABSTRACT

In Brazil, single-family buildings represent 86% of the residential sector, this type of building has the potential
for installation of a photovoltaic system. The main objective of this article is to evaluate the potential of
renewable energy generation in a single-family building to four different Brazilian climatic contexts,
comparing the estimation of photovoltaic generation with the electricity consumption of the building. This
study has been divided into two stages: (1) Sizing of the photovoltaic system integrated on the roof of the
building. Simulations to estimate the electricity generation of the proposed photovoltaic system using the
PVSyst software. (2) Evaluation of the thermal and energetic performance of the single-family building, using
the EnergyPlus software. The results showed that it is possible to meet the electricity demand of the singlefamily building, with a photovoltaic system integrated on the roof of the building. The climate of the city has
a significant impact of the consumption of electricity of the building, however, the photovoltaic generation
presented small variation. The building presented a positive energy balance in the four cities analyzed.
Residential buildings can be a solution for distributed generation and for renewable energy generation,
contributing to a cleaner energy matrix. The surplus energy can be used to recharge electric vehicles, providing
the dissemination of the use of that emerging technology.
Keywords: Photovoltaic Solar Energy, Building-integrated photovoltaic systems, Thermal and energy
performance simulation.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, muitos projetos de edificações estão enfatizando a sustentabilidade, explorando
estratégias passivas, eficiência energética e geração de energia local. O setor de edificações consumiu 31% da
energia primária no mundo (IEA, 2016). As edificações brasileiras (comerciais e residenciais) foram
responsáveis por aproximadamente 50% da eletricidade consumida no ano de 2015 (EPE, 2016).
No Brasil, as edificações residenciais unifamiliares representam 86% do setor residencial (IBGE, 2011).
As edificações apresentam grande potencial para a geração de energia local. Atualmente, o sistema fotovoltaico
é o mais utilizado na geração de eletricidade quando integrados nas edificações. A energia gerada pelo sistema
fotovoltaico é considerada uma energia renovável, sendo uma das principais vantagens da geração local. Os
sistemas fotovoltaicos integrados nas edificações vêm se tornando uma alternativa promissora para o futuro,
podendo contribuir para o desenvolvimento de uma matriz energética mais limpa.
As Edificações de Energia Zero (EEZ) ou Energia Positiva (EEP) podem contribuir para a matriz
energética brasileira, visto que o recurso solar é abundante em todo o território nacional. Outra vantagem é
coincidência do pico de geração com o pico de consumo de energia para condicionamento artificial, situações
que ocorreram nos últimos anos.
O conceito de edificação de energia zero (EEZ) baseia-se na edificação que produz energia suficiente
para suprir o seu consumo anual de energia elétrica (TORCELLINI P et al., 2006). Por definição a geração de
energia elétrica deve ser por meio de um sistema próprio de geração renovável. O objetivo é buscar o equilíbrio
entre o consumo e a geração de eletricidade na edificação. Alguns autores propõem conceitos mais amplos,
como Goldstein et al. (2010) sugeriram a adição da energia de transporte dos usuários no balanço energético
da edificação. O estudo de Pogharian et al. (2008) apresentaram a proposta de incluir a energia consumida na
produção dos alimentos e do transporte até a edificação.
A energia fotovoltaica é uma fonte promissora para a integração nas edificações, permitindo a integração
na envoltória, como na cobertura ou na fachada (PROBST e ROECKER, 2012). Para aproveitar o potencial
da energia fotovoltaica é necessário repensar o processo de concepção das edificações, buscando a melhor
solução para integrar os sistemas fotovoltaicos (SCOGNAMIGLIO e RØSTVIK, 2013). Atualmente, há uma
grande variedade de módulos fotovoltaicos no mercado, permitindo muitas opções para a integração no
edifício. Nos últimos anos, os custos dos sistemas fotovoltaicos reduziram significativamente (SCHMELA et
al., 2016). Estudos em climas quentes e ensolarados como o Brasil, mostraram que a tecnologia fotovoltaica
pode contribuir para a matriz energética do Brasil (RÜTHER e ZILLES, 2011; MITSCHER e RÜTHER, 2012;
SANTOS e RÜTHER, 2012; LACCHINI e RÜTHER, 2015).
De acordo com Crawley (2011) as edificações residenciais apresentam maior facilidade de atingir o
balanço de energia zero, visto que os consumos de eletricidade são baixos quando comparados aos outros tipos
de edificações. As residenciais unifamiliares demandam sistemas de geração de menor capacidade. As
residências unifamiliares apresentam melhor relação entre a área disponível para instalação do sistema
(cobertura) e o consumo de eletricidade, estas condições são importantes para atingir o balanço de energia
zero.
O consumo de eletricidade nas edificações residenciais é influenciado por vários fatores, como: a
eficiência e padrão de uso equipamentos instalados; as políticas energéticas; o custo da energia elétrica; as
características da envoltória da edificação; o clima; as condições de conforto térmico dos ambientes; o estilo
de vida e o comportamento do usuário.
Pesquisas em climas quentes, como na cidade de Maracaibo (clima equatorial) mostram que o 76% do
consumo energia elétrica nas residências são provenientes do uso do sistema de condicionamento artificial
para resfriamento (BRAVO e GONZÁLEZ, 2013).
Sorgato (2015) analisou o potencial de operação hibrida (ventilação natural e condicionamento artificial)
de edificações residenciais, quantificando o percentual de horas de conforto térmico com base nos modelos
adaptativos e na demanda de energia para condicionamento artificial. Os resultados mostraram que é possível
ter uma edificação de baixo consumo para o clima da cidade de Florianópolis, garantindo conforto térmico
para os usuários em 100% das horas ocupadas.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial de geração de energia renovável em uma residência
unifamiliar em quatro diferentes contextos climáticos brasileiros, comparando a estimativa de geração
fotovoltaica com o consumo de eletricidade da edificação.
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3. MÉTODO
O potencial de geração de energia renovável da residência unifamiliar versus o consumo energético da
edificação foi realizado por meio de simulações computacionais. O método foi dividido em duas etapas: a
primeira etapa consiste nas simulações das estimativas de geração de eletricidade do sistema fotovoltaico e a
segunda etapa consiste na simulação do desempenho térmico e energético da edificação residencial.

3.1

Modelo da edificação

O modelo da edificação representa uma residência unifamiliar com área de 63 m² (com as dimensões
7,0 m x 9,0 m x 2,8 m), possuindo dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O modelo foi baseado em uma
habitação de interesse social (TAVARES, 2006). A Figura 1 apresenta o croqui perspectivo (Figura 1a) e o
croqui da planta baixa do modelo residencial (Figura 1b).

b) croqui da planta baixa

a) croqui perspectivo

Figura 1 - Croqui perspectivo e croqui da planta baixa do modelo residencial

3.2

Simulações da estimativa de geração

As estimativas de geração de eletricidade do sistema fotovoltaico foram realizadas no programa PVSyst
v.6.47 (PVSYST, 2016), com dados sintéticos de irradiação global horizontal e difusa, bem como a
temperatura média mensal do ar da base de dados MeteoNorm 7.1 (1991-2010). A Tabela 1 mostra todos esses
parâmetros para as quatro cidades avaliadas no estudo.

Parâmetro

Florianópolis

Irradiação global
(kWh/m². dia)
Irradiação difusa
(kWh/m². dia)
Temp. externa do ar (°C)
Irradiação global
(kWh/m². dia)
Irradiação difusa
(kWh/m². dia)
Temp. externa do ar (°C)

Belém

Rio de
Janeiro

Cidade

Curitiba

Tabela 1- Dados mensais de irradiação global horizontal e difusa e temperatura ambiente para as quatro cidades avaliadas
neste estudo.

Irradiação global
(kWh/m². dia)
Irradiação difusa
(kWh/m². dia)
Temp. externa do ar (°C)
Irradiação global
(kWh/m². dia)
Irradiação difusa
(kWh/m². dia)
Temp. externa do ar (°C)

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Média
Anual

6,48

5,03

4,37

4,48

3,18

2,39

2,68

3,38

3,95

4,63

5,18

5,99

4,31

2,16

2,13

1,81

1,40

1,02

0,36

1,03

1,35

1,56

1,79

2,12

2,20

1,58

24,7

23,9

22,0

19,7

17,2

16,6

16,7

17,4

18,8

20,7

22,7

21,3

20,1

5,90 5,39

4,99

4,25

3,42

3,06

3,23

4,11

4,18

4,96

5,52

5,97

4,58

2,59

2,47

2,12

1,72

1,42

1,16

1,13

1,25

1,89

2,21

2,40

2,52

1,90

21,0

20,4

18,2

16,2

13,4

13,5

14,2

15,3

16,7

18,4

19,8

18,4

17,1

5,85

5,59

5,23

4,06

3,84

3,22

3,79

4,05

4,22

4,87

5,28

5,61

4,63

2,77

3,04

2,38

2,13

1,57

1,49

1,37

1,84

2,40

2,90

2,61

3,18

2,30

26,8

26,9

26,1

24,4

22,3

20,7

19,9

21,4

21,9

24,3

25,1

26,5

23,9

4,32

4,17

4,17

4,10

4,89

5,06

5,65

6,02

5,59

5,88

5,61

5,11

5,05

2,59

2,78

2,79

2,65

2,29

2,15

1,99

2,15

2,52

2,48

2,51

2,21

2,42

26,6

26,1

26,3

26,1

26,9

26,6

27,0

27,4

26,9

27,5

27,4

27,3

26,9

Na Tabela 2 são apresentados os fatores de perdas adotados nas simulações do sistema fotovoltaico no
programa PVSyst.
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Tabela 2 – Detalhes das perdas adotadas nas simulações no PVSyst
Detalhe das perdas

3.3

Valores

Fator de perda térmica

20 W/m². K

Perda óhmica na fiação

1,5 %

Perda na qualidade do módulo

2,5 %

Perda mismatch do módulo

0,8 %

Efeito do ângulo de incidência

0,05

Fator de degradação

0,4 %

ISC dispersion RMS

0,4 %

Voc dispersion RMS

0,4 %

Fator de perda por sujeira

3,0 %

Simulação do desempenho térmico e energético

O desempenho térmico e energético da edificação foi simulado no programa EnergyPlus v.8.5.0
(ENERGYPLUS, 2016). O EnergyPlus é amplamente utilizado em simulações do desempenho térmico e
energético de edificações; o programa atende os critérios de teste da ASHRAE Standard 140/2011 (ASHRAE,
2011). A edificação foi simulada com operação hibrida, ventilação natural durante nos períodos em que os
ambientes atendem as condições de conforto térmico adaptativo, e condicionamento artificial do ar durante os
períodos que as condições não são satisfatórias.

3.3.1 Arquivos climáticos
As simulações foram realizadas com os arquivos climaticos TRY (Test Reference Year) para as quatro cidades:
Florianópolis (Lat. 27,3° S, Long. 48,3° W), Curitiba (Lat. 25,5° S, Long. 49,18° W) , Rio de Janeiro (Lat.
22,8° S, Long. 43,2° W) e Belém (Lat. 1,4° S, Long. 48.5° W). Os arquivos climaticos contêm informações
sobre as características de cada cidade e representam um ano típico de uma série de 10 anos (GOULART et
al., 1998).

3.3.2 Propriedades térmicas da envoltória
A envoltória da edificação foi definida com base nos limites da NBR-15575 (ABNT, 2013), para as
diferentes zonas bioclimáticas (ZB) do estudo, ZB 1 (Curitiba), ZB 3 (Florianópolis) e ZB 8 (Rio de Janeiro
e Belém). As paredes são compostas de tijolo cerâmico maciço de 10 cm, a transmitância térmica 3,6 W/(m².K)
e a capacidade térmica é de 145,0 kJ/(m².K). A cobertura é composta por telha de fibrocimento (0.8 cm),
câmara de ar, forro de madeira (1,0 cm); a transmitância térmica é de 1,93 (W/m².K). Foi considerada a mesma
absortância a radiação solar para cobertura e paredes (α 0,4), para as três zonas bioclimáticas.
Para os ambientes de permanência prolongada foi considerado o percentual da área de janela de 15% da
área do piso do ambiente. Nos ambientes de curta permanência a área de janela foi de 10% da área do piso do
ambiente. A área de iluminação natural (área de vidro) foi considerada como 100% da área da janela e a área
destinada à ventilação natural foi considerada 50% da área da janela, para todos os ambientes. O vidro da
abertura é simples (4 mm), com uma transmitância térmica de 5,7 W/(m².K) e o fator solar de 0.87. As aberturas
não possuem dispositivos de sombreamento.

3.3.3

Padrão de ocupação e iluminação

O padrão de ocupação representa uma família composta de 4 moradores: um casal e dois filhos. No
período das 9h às 18h duas pessoas permanecem na residência. A sala e a cozinha são utilizadas por toda a
família e a ocupação máxima dos dormitórios é de duas pessoas. O padrão de iluminação da residência está
vinculado ao padrão de ocupação. Considerou-se que os usuários aproveitam a iluminação natural durante
parte do período diurno, ligando a iluminação artificial somente em 30% das horas do período diurno (8h às
18h). O banheiro da residência não foi considerado como um ambiente ocupado, devido ser um ambiente de
curta permanência dos usuários. A Figura 2 apresenta o padrão de ocupação (a) e de iluminação artificial (b)
da residência.
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4

Cozinha

Dormitório 1

a) Padrão de ocupação

Dormitório 2

Sala de Estar

b) Padrão de uso da iluminação artificial e equipamentos

Figura 2 - Padrão de ocupação, iluminação e equipamentos da residência.

Baseado nas atividades desempenhadas em cada ambiente definiram-se as taxas metabólicas para cada
atividade. Os valores das taxas metabólicas foram baseados na ASHRAE (2013); 45W/m² no dormitório,
60W/m² na sala de estar e 95 W/m² na cozinha. Para o cálculo do calor dissipado para cada pessoa foi
considerado uma área de pele média de 1,80m²; no dormitório foi de 81 W/pessoa, na sala de estar e na cozinha
foi de 108 W/pessoa. A fração radiante referente à carga térmica das pessoas considerada foi de 0,3.
Nos dormitórios, sala de estar e cozinha, considerou-se uma densidade de potência de iluminação
artificial de 5,0 W/m². A definição da baixa densidade de potência de iluminação artificial é devido ao uso de
lâmpadas fluorescentes compactas no contexto residencial brasileiro (SINPHA, 2013).

3.3.4 Cargas internas de equipamentos
A Tabela 3 apresenta as cargas internas de equipamentos e o número de horas de uso na sala de estar,
cozinha e nos dormitórios.
Tabela 3 – Cargas internas de equipamentos
Ambiente

Período (horas)

Potência (Watts)

Fração radiante

Cozinha
Sala de estar
Dormitórios

24
9
2

85,0
120,0
50,0

0,5
0,5
0,5

3.3.5 Modelagem da Ventilação Natural
A modelagem da ventilação natural foi realizada através do modulo AirFlowNetwork do EnergyPlus,
que adota o algoritmo de cálculo do AIRNET (WALTON, 1989). Os coeficientes de pressão foram estimados
pelo TNO – CP Generator, o coeficiente de descarga foi de 0,60, coeficiente de frestas foi de 0,001 (n=0,65)
e o coeficiente de rugosidade do entorno é de 0,33.

3.3.6 Modelagem do sistema de condicionamento artificial de ar
A modelagem do sistema de condicionamento artificial de ar foi realizada por meio Packaged Terminal
Heat Pump (PTHP), que equivalente ao sistema de condicionador de ar split. Os parâmetros da modelagem do
sistema de condicionamento foram: termostato de resfriamento 24°C, termostato de aquecimento 21°C, a taxa
de fluxo de ar por pessoa de 0.0025 (m³/s), a eficiência do ventilador de 0,7, pressão do ventilador de 75 (Pa)
e o COP de resfriamento e aquecimento foi de 3,5 W/W. O aquecimento foi simulado somente para as cidades
de Curitiba e Florianópolis.

3.3.7 Condições de conforto e aceitabilidade dos usuários
O estudo assumiu que os usuários aceitariam as condições de conforto térmico adaptativo da ASHRAE
Standard 55 (2013) para os ambientes condicionados naturalmente da residência. Para o limite superior
(desconforto devido ao calor) foi adotado o limite de aceitabilidade de 90%, calculado com base na média
aritmética da temperatura externa do ar da semana anterior. Para o limite inferior (desconforto devido ao frio)
foi assumida uma temperatura de 18°C para acionamento do sistema de condicionamento artificial. Na faixa
até o limite inferior (18°C), considerou-se que o usuário aclimata-se às condições do ambiente, ajustando a
vestimenta para evitar o desconforto por frio (DE VECCHI et al., 2014). A Figura 3 apresenta os limites de
aceitabilidade da ASHRAE 55/2013, conforme a proposto por De Vecchi et al. (2014) a zona de adaptação do
clo.

1631

32
30
Temperatura operativa
do ambiente (°C)

28
26
24
22
20

zona de ajuste do clo

18

Limite 80% aceitabilidade
Limite 90% Aceitabilidade

16
14
5

10

15

20

25

30

35

Temperatura média do ar externo dos 7 dias anteriores (°C)
Figura 4 – Limites de aceitabilidade da ASHRAE 55-2013. Adaptado de De Vechi et al. (2014).

3.3.8 Controle da ventilação natural e do Sistema de condicionamento de artificial de ar
A estratégia de controle da ventilação natural é seletiva, com base em três condições de controle. Na
primeira condição, a temperatura operativa do ambiente deve ser igual ou superior a temperatura de ventilação
(TAmb ≥ TVent) para permitir a abertura da janela. A temperatura de ventilação assumida é de 23°C. A segunda
condição, a temperatura operativa do ambiente deve ser superior a temperatura externa (TAmb ≥ TExt). Na última
condição, a temperatura operativa do ambiente deve ser menor que a temperatura do limite superior da
condição de conforto térmico (TAmb < TCon).
O sistema de condicionamento artificial de ar é acionado com base na temperatura operativa do ambiente
e nos limites das condições de conforto térmico adaptativo. Quando a temperatura operativa do ambiente é
maior que o limite de aceitabilidade superior ou menor que o limite de aceitabilidade inferior, o algoritmo para
a simulação de ventilação natural, altera as condições da simulação, continuando a simulação com o sistema
de condicionamento artificial de ar ligado. Após o acionamento do sistema de condicionamento artificial é
desligado apenas quando o ambiente é desocupado.
A operação hibrida da edificação é realizada por meio dos recursos de controles avançados do Energy
Management System (EMS), integrando a estratégia de condicionamento passivo com o sistema de
condicionamento artificial. O EMS realiza a leitura e a troca de informações durante o processamento da
simulação a cada timestep. O algoritmo de operação hibrida da edificação (EMS) foi adaptado de Sorgato et
al. (2016).

4. RESULTADOS
4.1

Dimensionamento do sistema fotovoltaico

O sistema fotovoltaico da edificação residencial foi proposto na cobertura, com uma inclinação de 10°
e orientado a norte (desvio azimutal 0°). Os fabricantes de módulos recomendam a inclinação mínima de 10°,
para garantir a autolimpeza dos módulos. Assumiu-se a inclinação de 10° para todas as latitudes, devido à
pequena diferença na irradiação solar quando comparado ao módulo inclinado no ângulo da latitude, também
foi observado no estudo de (SANTOS e RÜTHER, 2014). Na cobertura da edificação é possível instalar um
sistema fotovoltaico com potência de 13,47 kWp, considerando a tecnologia de CdTe. O modulo da tecnologia
de CdTe tem potência nominal de 122,5 W e uma eficiência de 17%. A Tabela 4 apresenta as características
do sistema fotovoltaico proposto para a edificação residencial.
Tabela 4 – Característica do sistema fotovoltaico da edificação residencial
Sistema Tecnologia
Roof

CdTe

Potência
nominal do
módulo
122,5 W

Quantidade Quantidade
de
de
Módulos
strings
110

11

Módulos
em
série

Modelo
do
inversor

10

TRIO 7,5 kW

Quantidade de Potência do
inversores e sistema PV
mppt
(kWp)
2/4

13,47

A Figura 5 apresenta o layout do sistema fotovoltaico para a edificação residencial. O projeto integrou
módulos fotovoltaicos na cobertura, considerando uma inclinação de 10°, o sistema com a tecnologia de CdTe
é composta por 110 módulos. O layout do sistema da tecnologia de CdTe tem 112 módulos, sendo que o
sistema foi dimensionado com 110 módulos, dois módulos são falsos.
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Figura 5 – Layout dos sistemas fotovoltaicos da edificação residencial.

4.2

Uso final de eletricidade da residência

Os usos finais de energia são apresentados na Figura 6, observa-se que a cidade que apresentou o maior
consumo de eletricidade foi Belém (4.627 kWh/ano), e a cidade com menor consumo foi Florianópolis (2.748
kWh/ano). Os usos finais de iluminação artificial e equipamentos são iguais para todos as cidades, devido ao
mesmo padrão de uso. O consumo de iluminação artificial e equipamentos é equivalente ao consumo médio
residencial no ano de 2016, que foi de 160 kWh/mês (EPE, 2017). Em relação ao consumo de energia para
condicionamento artificial do ar, observa-se que é predominante o consumo para resfriamento nas cidades de
Florianópolis, Rio de Janeiro e Belém, entretanto, na cidade de Curitiba o consumo para aquecimento
predomina. A cidade que apresentou o maior consumo de energia para condicionamento artificial do ar foi
Belém (2.534 kWh/ano), aproximadamente o dobro do consumo do Rio de Janeiro (1.352 kWh/ano). Em
Curitiba o consumo de energia para aquecimento foi de 1.479 kWh/ano. Em Florianópolis o consumo de
energia para aquecimento foi de 292,0 kWh/ano e para resfriamento foi de 451,0 kWh/ano.
5,000

kWh/ano

4,000
3,000
2,000
1,000
0
Curitiba
Iluminação Artificial

Florianópolis
Equipamentos

Rio de Janeiro

Ventilador

Resfriamento

Belém
Aquecimento

Figura 6 – Uso final de eletricidade da residência

4.3

Estimativas de geração de eletricidade versus consumo de eletricidade

Na Figura 7 são apresentados os resultados da estimativa geração de eletricidade da edificação
residencial versus a estimativa de consumo de eletricidade para Curitiba e Florianópolis. O período de maior
geração do sistema fotovoltaico em Curitiba (Figura 7a) ocorre nos meses do verão, e o período de menor
geração ocorre na estação do inverno. Entretanto, o período de maior consumo de eletricidade na residência
ocorre nos meses do inverno, devido à necessidade de condicionamento artificial para aquecimento dos
ambientes. O sistema fotovoltaico tem potencial de geração de eletricidade de cinco vezes a demanda
energética da edificação. Para a cidade de Florianópolis (Figura 7b), o período de maior geração de energia
em Florianópolis ocorre entre novembro a janeiro, no mês de janeiro a geração foi de 2.129 kWh/mês. Os
meses que apresentaram as menores gerações foram junho e julho. A demanda energética de Florianópolis foi
25% menor que a de Curitiba, entretanto, a diferença na geração anual foi de aproximadamente 5%. Em
Florianópolis o excedente da geração fotovoltaica foi superior à cidade de Curitiba.
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Figura 7 – Estimativa de geração versus estimativa de consumo de eletricidade para Curitiba e Florianópolis.

A geração anual na cidade do Rio de Janeiro (Figura 8a) foi de 18.969 kWh/ano, representa quase seis
vezes o consumo energético da residência. O período que apresentou o maior consumo de eletricidade foi de
janeiro a março; contudo, no período do inverno os consumos de energia para condicionamento artificial foram
baixos, no mês de junho foi praticamente nulo. Belém (Figura 8b) foi a cidade que apresentou a maior demanda
de eletricidade (4.627 kWh/ano). A geração anual em Belém foi de 19.837 kWh/ano, 5% superior ao Rio de
Janeiro. O período de maior geração do sistema fotovoltaico em Belém (Figura 8b) ocorreu nos meses de junho
a outubro, com a maior geração no mês de agosto (2.081 kWh), o mês que apresentou a menor geração foi
aproximadamente 42% inferior (1.222 kWh) ao mês e agosto.
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Figura 8 - Estimativa de geração versus estimativa de consumo de eletricidade para Rio de Janeiro e Belém.
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5. CONCLUSÕES
Os resultados mostraram que é possível atender a demanda de eletricidade da residência unifamiliar,
com um sistema BIPV na cobertura da edificação. O clima da cidade impacta significativamente no consumo
de energia da edificação para condicionamento artificial. A geração fotovoltaica apresentou pequena (5%)
variação nas diferentes condições climáticas. Para as quatro cidades do estudo, o balanço energético anual da
edificação foi positivo, apresentando a geração de eletricidade superior ao consumo de eletricidade, em no
mínimo cinco vezes o consumo.
Atualmente, o setor residencial contribui significativamente no consumo de eletricidade do Brasil. A
edificações residenciais apresentam um potencial de integração de sistemas fotovoltaicos, podendo gerar a sua
própria demanda energética, como também contribuindo para a matriz energética brasileira. As edificações
residências podem ser uma solução para geração distribuída e para a geração de energia renovável,
contribuindo para uma matriz energética mais limpa.
Apesar das Resoluções normativas 482 e 687 (ANEEL, 2012; 2015) não permitem a comercialização
da energia excedente, uma forma de viabilizar sistemas fotovoltaicos que geram mais que a demanda da
edificação seria por meio de consórcios ou condomínios. Em um futuro próximo, a energia excedente da
edificação também poderia ser usada para recarregar veículos elétricos, proporcionando a disseminação do uso
desta tecnologia emergente.
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RESUMEN

El proceso de densificación de las ciudades, sumado al intensivo aumento del consumo de energía hace de los
centros urbanos uno de los sectores de mayor impacto en el balance energético mundial. Teniendo en cuenta
lo anterior, la generación de energía fotovoltaica presenta grandes ventajas ya que generación y consumo
pueden tener coincidencia espacial y temporal.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el potencial de generación energética por medio de
conversión fotovoltaica, de paneles instalados en las fachadas de edificaciones dentro de centros urbanos
ubicados en la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta el impacto del entorno.
Fueron analizados varios polígonos urbanos existentes y evaluado el potencial de generación de
energía fotovoltaica de fachadas y cubiertas, para finalmente establecer el porcentaje de la energía consumida
que podría ser generada por medio de paneles FV. Adicionalmente se presentan algunos lineamientos y
prácticas recomendadas para garantizar un rendimiento óptimo de los sistemas fotovoltaicos dentro de espacios
urbanos densos.
Palabras clave: Sistemas fotovoltaicos, eficiencia energética, centros urbanos, radiación solar.

ABSTRACT

The urban densification process and increasing energy consumption make the urban environment one of the
sectors with the highest impact on the world’s energy balance. Taking this into account, the great advantage
of photovoltaic (PV) energy conversion is the possibility of spatial and temporal coincidence of generation and
consumption.
The aim of this study is to assess the energy conversion potential of PV in building facades within
tropical urban contexts, considering the impact of the surrounding built environment. There were evaluated
several existing urban polygons, to calculate the energy generation potential on facades and roofs, and finally
stablish the amount of consuming energy that could be generated by the PV system.
In addition, a series of guidelines and good ways to ensure an optimum performance of the PV systems
within urban environments are presented.
Keywords: Photovoltaic Systems, Urban Zones, Solar Radiation.
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1. INTRODUCIÓN
A partir del año 2011 el mundo se convirtió en un lugar más urbano que rural, es decir, la mayor parte de sus
poblaciones son ciudades o pueblos, y no campos. Teniendo en cuenta que son las ciudades, los lugares donde
la demanda de energía se presenta en mayor proporción debido a las altas densidades poblacionales que
presentan y a los acelerados ritmos de consumo, se hace entonces fundamental plantear estrategias que aporten
a las crecientes demandas de energía que se presentan en estos espacios urbanos.
En el contexto climático tropical, el recurso solar es uno de los más abundantes, encontrándose muy
por encima del promedio de radiación solar que reciben los países subtropicales. Con base en lo anterior la
generación de energía fotovoltaica presenta grandes ventajas ya que generación y consumo pueden tener
coincidencia espacial y temporal. Esto quiere decir que la generación energética puede lograrse en el mismo
lugar y al mismo tiempo que será consumida, evitando pérdidas importantes de energía por concepto de
transporte y almacenamiento (generación distribuida).
Por otra parte, en el caso de las ciudades, por su alta densificación, las edificaciones cuentan con
formatos principalmente verticales y son escasas las superficies horizontales disponibles para instalar paneles
fotovoltaicos (FV).
Al observar este panorama en el contexto de Medellín, Colombia (Latitud 6,25°N), se evidencia el
acelerado ritmo de desarrollo de la ciudad. El asentamiento de la población en el territorio ha correspondido a
una adaptación a la geografía ya que, por su condición de valle, ha ocasionado un rápido crecimiento hacia las
laderas, dejando pocos suelos disponibles para construir y en consecuencia un acelerado crecimiento en altura,
(ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ; UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA,
2007). Esto da como resultado, que en nuestro contexto la disponibilidad de áreas para la generación de energía
fotovoltaica se encuentre principalmente en las superficies verticales de las edificaciones (fachadas).
La demanda de energía para el caso de Colombia, según lo expresa la Unidad de Planeación Minero
Energética (Ministerio de Minas y Energía; UPME, 2015), tiene una tendencia constante al alza. Así, entre el
año 2014 y 2018 ésta aumentará de 63.964 GW/h a 91.835GW/h (43%). Además, es de resaltar en el contexto
regional, la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del sector eléctrico: El departamento de Antioquia
presentó un crecimiento del 19% entre el año 2000 al 2013, dejándolo en segundo lugar a nivel nacional. Es
de fundamental importancia tener presentes las dinámicas del mercado del sector de la energía con el fin de
propender por la explotación responsable de los recursos y el aumento de la producción energética.
Las ciudades que se ubican en la franja tropical, como Medellín, cuentan con mayores disponibilidades de
radiación solar. Sin embargo, los mayores niveles de generación de energía y de aplicación de sistemas FV, se
encuentran en los países que presentan menores disponibilidades, ubicados en las zonas subtropicales. Se realizó
una comparación de la disponibilidad de radiación solar por medio de simulaciones computacionales con el plug-in
DIVA (JAKUBIEC; REINHART, 2011; SOLEMMA - ENVIRONMENTAL TOOLS TO EMPOWER DESIGN,
2013), en el programa Rhinoceros (ROBERT MCNEEL & ASSOCIATES, 2008), con el fin de demostrar que en
nuestro contexto el potencial de utilización de sistemas FV para generación de energía eléctrica es bastante positivo.
En la figura 1 se evidencia que la ciudad de Medellín cuenta con un recurso de radiación solar más de dos veces
mayor que el que se presenta en la ciudad de Berlín. Sin embargo, Alemania ganó el primer puesto en capacidad de
producción fotovoltaica instalada a nivel mundial en el año 2011 y en 2014, seguido por China, Italia, Japón y
EEUU, todos países subtropicales. A partir de lo anterior podemos concluir que con las condiciones disponibles en
nuestro contexto es posible generar energía a partir del efecto FV de manera bastante eficiente.

Figura 1 – Comparación de la disponibilidad de radiación solar en Berlín: 52,5°N (a), Madrid: 40,4°N (b) y Medellín: 6,25°N (c).
Simulación de media esfera para evaluar todas las orientaciones e inclinaciones. Fuente propia.

“(…) el desarrollo de fuentes alternativas locales de energía que puedan
sustituir por lo menos parcialmente el uso de estas fuentes (petróleo,
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carbón y gas natural) en el transcurso de las próximas décadas cobra
relevancia para satisfacer la demanda energética doméstica futura, a fin
de no tener que ceder a una alta dependencia en la importación de estos
energéticos convencionales en el largo plazo.”
(UPME, 2015)
Teniendo en cuenta lo anterior y sumado a una creciente preocupación por el medio ambiente y los
efectos negativos de la explotación de fuentes convencionales de energía, se hace aún más pertinente poner en
el panorama las FNCE (fuentes no convencionales de energía) en el contexto nacional. Aún se hace más
evidente esta situación, cuando el país ha experimentado crisis energéticas recientemente como la presentada
entre 2015 y 2016, causada por la sequía de las centrales hidroeléctricas debido al fenómeno del niño. Lo que
finalmente muestra que poseemos una gran dependencia a la generación de energía hidroeléctrica (cerca del
70% de la capacidad instalada del país (UPME, 2015)), fuente que, a pesar de ser considerada no contaminante,
está sujeta a los fenómenos climáticos. Por su parte, el recurso de radiación solar es bastante predecible,
haciendo de la energía solar FV una fuente confiable y altamente estable. Al momento, dentro de la matriz
energética colombiana, la producción de energía eléctrica por medio del efecto FV tiene una porción
insignificante, sin embargo, se espera un crecimiento de este tipo de tecnologías en los próximos años. A partir
de la sanción de la Ley No. 1715 de 2014 (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2014) el
congreso de Colombia busca integrar las fuentes no convencionales de energía (FNCE) al sistema energético
nacional. En ésta están incluidos aspectos jurídicos, legales, tributarios, de gestión, orientación de las políticas
públicas e instrumentos financieros, entre otros, en función de apoyar y dirigir los actores públicos o privados
que se encuentran implementado estas energías alternativas. Esto es un hecho que abre las posibilidades para
que dichas tecnologías sean eficazmente integradas a la matriz energética nacional incentivando a la
comunidad a invertir y a la academia a ampliar las investigaciones que respalden su uso. Además, es de resaltar
que por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito público del país también se está fomentando la
investigación y desarrollo de las FNCE, donde se otorgan subvenciones y otras ayudas.
Con la realización de esta investigación se apunta además a continuar formando una conciencia social
y ambiental más acorde con la realidad ambiental que vivimos actualmente. Es un trabajo que planteará
estrategias prácticas aplicables a centros urbanos existentes para que éstos aumenten su eficiencia energética
y de paso actúen como sensibilizadores e instrumentos de educación ambiental.

2. OBJETIVO
Esta investigación tiene el fin de evaluar el potencial de generación de electricidad a través de sistemas
fotovoltaicos instalados en las fachadas de edificaciones en diversos polígonos urbanos de la ciudad de
Medellín, teniendo en cuenta el impacto del entorno construido sobre la disponibilidad de radiación solar.

3. MÉTODO
El diseño metodológico de esta investigación está compuesto por cuatro fases que son: documental,
reconocimiento, simulación y resultados.

3.1. Fase documental
Inicialmente se realizó un levantamiento de los conceptos técnicos y comerciales de las tecnologías
fotovoltaicas y su implementación en la ciudad de Medellín. Se hizo también una revisión de la norma vigente
concerniente a la generación de energías renovables y sus posibles beneficios tributarios.

3.2. Fase de reconocimiento
En esta fase se realizó el levantamiento de los polígonos urbanos más representativos de la ciudad de Medellín
para determinar cuáles debían ser parte de la muestra a la que se le realizarían las evaluaciones de incursión
solar y disponibilidad de radiación solar. La selección de los polígonos respondió a aspectos formales y de
configuración que fueran representativos de los contextos urbanos en general.

3.2.1 Selección de polígonos
Para la selección de los polígonos se consideró que la volumetría de las edificaciones debía tener formato
predominantemente vertical, además que la fachada de mayor dimensión en lo posible debía de estar en
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dirección Oriente-Occidente, para permitir un mayor despliegue del sistema fotovoltaico en fachada. Fueron
elegidos para el estudio seis polígonos en diferentes áreas e implantados en distintas topografías (ver figura 2).

Figura 2 – Localización de polígonos analizados. (a) Área metropolitana del Valle de Aburrá, (b) Encuadre y (c) referencia
fotográfica de los polígonos estudiados. Fuentes: Programa Satelital Google Earth. Street View.

Teniendo en cuenta la condición física del territorio en Medellín, se escogieron 3 polígonos en una topografía
plana, y 3 en una topografía en ladera, con el fin de verificar la hipótesis de que era posible que los polígonos
en ladera tuvieran una localización privilegiada con respecto a la disponibilidad de radiación solar, ya que cada
edificio estaría emplazado en un nivel topográfico distinto, lo que disminuiría la posibilidad de obstrucción de
radiación solar entre éstos. También se determinó que el número de edificios con el que debía contar cada
polígono era de 12.

3.2.2 Levantamiento de los polígonos
Para obtener las dimensiones de los edificios de cada polígono se procedió a utilizar el programa satelital
Google Earth, en el cual se tomaron todas las medidas necesarias (ancho, profundidad y altura); de igual
manera se obtuvieron los datos topográficos de los polígonos. Esta información fue utilizada para construir los
modelos 3d de cada sitio. Es importante mencionar que la construcción de los modelos fue de una precisión
básica, lo que implicó la ausencia de ventanas u otras superficies no opacas (donde no se instalaría el sistema
FV). Para la identificación de estas áreas en fachada se utilizó el programa AutoCAD donde se realizó
minuciosamente la medición y conteo.

3.3. Fase de reconocimiento
En esta fase se realizó la construcción de los modelos tridimensionales dentro del programa Rhinoceros. Estos
modelos fueron la base para las simulaciones computacionales que evaluaron la disponibilidad de radiación
solar en cada una de las superficies de las edificaciones.
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Figura 3 – Modelos de polígonos analizados; polígonos en planicie (a), polígonos en ladera (b). Las orientaciones presentadas
corresponden con las reales encontradas en los polígonos. Fuente propia.

Dichas simulaciones se hicieron con base en un archivo climático que contiene la recopilación de
diversos parámetros climáticos hora a hora, durante un año completo y se corrieron por medio del Plug-in
DIVA. Este software arrojó como resultado planillas electrónicas dónde se presentan las cantidades de
radiación solar disponibles anualmente, en cada uno de los nodos de las superficies del modelo.
Era importante que cada polígono tuviese la topografía más aproximada posible, donde se evidenciara
el emplazamiento de los edificios. Para lograr esto se utilizó el Plug-in LANDS DESIGN (ASUNI, 2017), para
el programa Rhinoceros, el cual a partir de una imagen referencia del programa Google Earth, crea un terreno
con la topografía del lugar. Luego de obtener esta base se procedió a ubicar cada edificio en su lugar
correspondiente. (Ver figura 3).

3.4. Fase de resultados
Finalmente, se realizaron los cálculos de la generación de energía de cada superficie y se hicieron
comparaciones entre los consumos de las edificaciones y sus aportes energéticos por medio de la generación
FV. Se eligió un sistema FV de 280W de potencia, que estuviera comercialmente disponible en la ciudad. Así,
fue posible establecer el nivel de eficiencia que presenta cada polígono, al igual que el aporte individual de las
fachadas en las cuatro orientaciones principales. Para llevar a cabo este proceso, se utilizaron 4 rangos de
disponibilidad de radiación solar (RENDÓN, 2013), entre los cuales se clasifica el nivel de disponibilidad de
radiación de cada nodo (ver tabla 1). Cada rango responde a un porcentaje de la máxima disponibilidad de
radiación solar para la ciudad de Medellín, que es 2250 kWh/año.
Tabla 1–Tabla de rangos de disponibilidad de radiación solar. Fuente propia.
Insuficiente
Bajo
Medio
Alto
< 40%

40% - 60%

60% - 80%

> 80%

3.4.1 Cálculo de generación de energía
Basados en la investigación de (ZOMER, 2010), se utilizó la siguiente ecuación para realizar los cálculos de
generación de energía:

E = G × r × Pcc

Equação 1

Donde:
E es la energía generada en kWh/año.
G es la radiación anual recibida en el plano del panel fotovoltaico (kWh/m²), dividida por la irradiancia de
referencia de 1 kW/m2, expresada en número de horas (h).
r es el coeficiente de rendimiento. Este coeficiente corresponde a todas las pérdidas que ocurren en un sistema
FV (generación, conversión, transporte, etc.) Se adoptó 0,80 debido a que es un valor comúnmente
recomendado en la literatura (RÜTHER, 2004; ZOMER, 2010).
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Pcc es la corriente continua de alimentación del sistema (kW).
Finalmente, se generaron los lineamientos y prácticas recomendadas para la aplicación eficiente de
sistemas fotovoltaicos dentro de los polígonos evaluados, o bien, en cualquier edificación que esté inserida en
un núcleo urbano en la ciudad de Medellín.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Después de cumplir con las fases documental, de reconocimiento y de simulación, fueron realizadas
comparaciones cuantitativas entre los diferentes polígonos y fue observado el comportamiento individual de
cada uno.

4.1. Generación vs. Consumo
Los resultados sobre la cantidad de energía que cada uno de los polígonos generó, se presentó en relación al
consumo energético del mismo, con el objetivo de tener una información comparable y relacionable entre sí,
teniendo en cuenta que los polígonos cuentan con diferentes condiciones y número de edificaciones.
Para calcular el consumo de energía se contabilizó el número de viviendas en cada edificio de cada
polígono y se multiplicó por el consumo mensual promedio que presentan las viviendas en la ciudad de
Medellín según su estrato (establecido para cada polígono previamente). En la siguiente tabla se presenta la
información principal de cada polígono.
Tabla 2–Tabla de información técnica sobre los polígonos.
Polígono 1

Polígono 2

Polígono 3

Polígono 4

Polígono 5

Polígono 6

Estrato

5

3

5

6

6

3

# de viviendas

3735

1156

1078

695

483

1541

Consumo vivienda x mes [kWh/mes]

217

165

217

319

319

165

Consumo polígono x año [kWh/año]

9.726.461

2.288.385

2.805.940

2.658.929

1.848.924

3.051.180

Área Fachadas + Cubierta [m²]

109.677

29.571

59.516

48.242

31.723

43.807

Área F+C x vivienda [m²]

29,36

25,59

55,23

69,45

65,68

28,43

Área Fachadas [m²]

89.776

25.432

51.972

40.175

28.035

38.416

Área F x vivienda [m²]

24,04

22,00

48,23

57,84

58,04

24,93

El polígono que cuenta con la mayor área potencial para instalaciones FV teniendo en cuenta Fachadas
y Cubiertas (F+C) fue el Polígono 1 y el que presentó la menor área fue el Polígono 2, siendo un 26% del
primero. Así mismo cuando sólo se computan las áreas de las Fachadas, el polígono con mayor disponibilidad
de superficies es el número 1 y el que presenta menor área es el número 2. Éstos últimos datos representan el
81,8% y el 86% de las áreas F+C respectivamente.
Ya cuando se calcula el área de superficies disponibles para instalación FV con la que cuenta cada
residencia del polígono (área total disponible/número de residencias), los resultados varían: En relación a las
áreas F+C, el caso que presenta mayor área por residencia es el Polígono 4 y el que presenta la menor relación
es el Polígono 2. Por otro lado, cuando se tienen en cuenta las áreas únicamente de fachadas (F), el Polígono
5 y el Polígono 2 tienen la mayor y la menos cantidad, respectivamente.
En la figura 4, se presentan las relaciones Generación/Consumo de todos los polígonos discriminados
por orientación. El mejor desempeño general lo obtuvo el Polígono 3, seguido del P4, P2, y P6 en la situación
F+C y en la situación F. Los peores desempeños para la generación de energía en cubiertas y fachadas los
obtuvieron P5 y P1, por el contrario, en el caso de generar energía solo en fachadas, se invierten los peores
desempeños. En el 33% de los casos la generación de energía se da únicamente en las fachadas Oriente –
Occidente, otro 33% representa los casos en los que la generación se da casi exclusivamente en las fachadas
Oriente y Occidente (para un total de 66% en que la mayor generación se presenta en dichas orientaciones),
con una mínima contribución de la fachada Sur; un solo Polígono presenta generación de energía en las
fachadas Oriente, Occidente y Sur (siendo la sur una tercera parte de las otras dos) y finalmente el polígono
restante tiene un comportamiento singular generando su energía en las fachadas norte y sur (Polígono 1). Es
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importante anotar que en todos los casos la generación de energía FV en las superficies verticales suple al
menos un 22% del consumo total de energía del polígono, lo que supondría un ahorro mensual significativo
en el cobro de energía. De igual forma, el caso que presentó mejores resultados lograría generar el 88% de la
energía total que consume, siendo necesario únicamente comprar un 12% de la energía que se consume a la
red eléctrica pública.

Figura 4 – Relación Generación/Consumo de todos los polígonos, discriminado por la orientación de sus fachadas.

4.2. Influencia de los parámetros arquitectónicos
A continuación, son confrontados algunos
parámetros arquitectónicos con la relación
Generación/Consumo de los diferentes polígonos,
con el fin de establecer la influencia de éstos en la
generación de energía FV en las fachadas de las
edificaciones.
En la figura 5 puede observarse que los
polígonos que presentan las mejores relaciones entre
generación y consumo están localizados en los
estratos 5, 6 y 3 respectivamente. Adicionalmente,
el caso que contó con el peor desempeño está
localizado en estrato 6. Esto indica que no está
estrechamente relacionado el nivel socioeconómico
Figura 5 –Comparación entre la relación Generación/Consumo y el del Polígono con el potencial que éste tenga para
estrato socioeconómico de cada polígono.
suplir su demanda de energía por medio de la
generación FV.
Con respecto a la influencia que tiene la cantidad de viviendas presentes en el polígono, en su eficiencia
para cubrir la demanda de energía, en la figura 6-a puede observarse que el polígono que tiene la mayor
cantidad de viviendas cuenta con un potencial de generación muy bajo, 20% por encima del peor caso. Ya el
polígono 5, que tiene la menor cantidad de viviendas, presenta el peor desempeño energético. Es importante
anotar que, si bien la cantidad de viviendas dentro del polígono afecta directamente su eficiencia para generar
energía, visto que aumentará su demanda de energía, no es un parámetro que tenga una relación directa con la
proporción Generación/Consumo pues empiezan a pesar más aspectos como la cantidad de área disponible
para generación FV en función de la cantidad de viviendas, (Figura 6-b), sin embargo, presenta una relación
inversamente proporcional. Puede observarse que la tendencia de dicha relación es a ser directamente

1643

7

proporcional, sin embargo, es evidente que hay otros factores que afectan la capacidad de los polígonos para
generar su propia energía.

Figura 6 – a. Comparación entre la relación Generación/Consumo y la cantidad de viviendas de cada polígono. b. Comparación entre
la relación Generación/Consumo y el área disponible para conversión FV en función del número de viviendas.

4.3. Influencia de los parámetros urbanos
Para establecer la influencia que tienen los parámetros urbanos sobre la capacidad de generación FV en las
superficies verticales de los diferentes polígonos, se realizaron comparaciones entre los porcentajes de
Generación/Consumo observando en cada caso cuales fueron las orientaciones de las fachadas principales (más
grandes) y los ángulos de bloqueo que le proporcionan los edificios vecinos. El ángulo de bloqueo es una
opción efectiva para calcular la cantidad de radiación solar que deja de llegar a las fachadas de la edificación
evaluada, gracias a las edificaciones adyacentes, teniendo en cuenta su altura y distancia. Éste se calcula como
el ángulo formado en la base de la edificación, entre el plano del terreno y una línea trazada desde allí hasta la
parte más alta de la edificación vecina (LEDER; PEREIRA, 2009).
Las fachadas que obtuvieron el mejor desempeño fueron las fachadas orientales de P3 con una relación
Generación/Consumo de 54% y un ángulo de bloqueo de 18,9°. Las siguen las fachadas occidentales de P4 y
P3 con un 46% y 33% de atendimiento de la demanda y 26,2° y 30,2° de ángulos de bloqueo, respectivamente.
En todos estos casos la fachada que presenta el mejor desempeño coincide con la orientación mayoritaria de
las fachadas del polígono, (Figura 7).

Figura 7. Comparación entre la relación Generación/Consumo, la orientación de las fachadas principales y los ángulos de obstrucción
en las cuatro orientaciones principales, para los diferentes polígonos.
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Únicamente el polígono 1 presenta generación de energía en las fachadas Norte y Sur, incluso teniendo
en cuenta que la mayor parte de sus fachadas principales están orientadas hacia Oriente y Occidente.
En proporción al desempeño general del polígono, en su gran mayoría las contribuciones en la relación
Generación/Consumo las hacen las fachadas orientadas hacia Oriente y Occidente con proporciones similares,
en el polígono 6 hay una contribución apreciable de las fachadas Sur (10%) y el en polígono 5 se presenta una
contribución mucho más representativa de las fachadas orientadas al Occidente que al Oriente, con 87% y
13%, respectivamente.
Solo en el polígono 2, los ángulos de bloqueo fueron mayores a 50°, presentando en las fachadas Norte
bloqueos cercanos a los 90°, lo que se refleja en el hecho de que en estas fachadas no se presenta ninguna
generación de energía. Ya en las fachadas orientadas al Occidente, a pesar de que se presentan ángulos de
bloqueo de 70° aproximadamente, son las fachadas que aportan el 53,2% de la generación del polígono. En
los demás polígonos no se registran ángulos de bloqueo superiores a 50° y el promedio está cercano a 21°.

5. CONCLUSIONES
Cuando el sistema está planteado para estratos altos, se espera una diminución en la eficiencia del mismo
gracias al alto consumo energético que presentan, incluso teniendo en cuenta que el área de superficies
verticales disponibles para cada vivienda es mayor, pues hay menos viviendas por cada edificación.
La relación Generación/Consumo es sensible e inversamente proporcional, a la cantidad de viviendas
de cada edificación, pues a medida que ésta aumenta, el consumo del conjunto también lo hace y esto genera
que la energía FV supla una porción menor de la demanda.
A pesar de lo anterior, el consumo de edificaciones con estratos altos resulta muy superior al de
edificaciones con estratos más bajos, de lo que se puede concluir que el parámetro de consumo energético pesa
más en la relación Generación/Consumo, que la cantidad de viviendas por edificación.
Una forma eficaz de evaluar el nivel de eficiencia esperado de un sistema de generación FV en
fachadas urbanas, es calcular el área de superficies verticales correspondiente a cada vivienda, pues resulta
evidente que hay una relación estrecha entre este parámetro y la relación Generación/Consumo, siendo
directamente proporcionales. Es, entre los factores arquitectónicos, el que afecta en mayor medida el potencial
de generación FV.
Para el caso específico de la ciudad de Medellín las orientaciones de las fachadas principales son
Oriente y Occidente en mayor medida, lo que puede parecer inconveniente desde el punto de vista del
asoleamiento de las viviendas pues son estas orientaciones las que presentan mayores incursiones solares, sin
embargo, esto puede explicarse como el afán de diseñadores y arquitectos por garantizar visuales privilegiadas
del Valle de Aburrá. Así mismo, cabe resaltar que no hay una diferenciación de generación FV entre las
fachadas orientales y las occidentales, lo que sugiere que puede ser más beneficioso situar grandes áreas de
fachada hacia el oriente, posibilitando la generación de energía y aprovechando la radiación solar de las
mañanas.
Cuando se evalúan los ángulos de obstrucción, se concluye que su influencia es mayor cuando se trata
de fachadas orientadas a Oriente y Occidente. Por otro lado, cuando las fachadas están situadas en otras
orientaciones el ángulo de obstrucción tiene muy poco peso sobre el potencial de generación de energía.
En los resultados del presente trabajo no se observó ninguna diferencia sustancial entre la generación de los
polígonos en ladera y los polígonos localizados en terreno plano, lo que sugiere que hay otros aspectos urbanos
que afectan en mayor proporción que éste.
La generación de energía en los polígonos puede potencialmente duplicarse si se adecúa la totalidad
del área de las cubiertas para la instalación de sistemas FV adicional al de las fachadas, garantizando que
ningún elemento va a proyectar sombra sobre él (tanques, sobre recorrido del elevador, etc). Así mismo, se
podría usar esta área para otros tipos de aprovechamiento solar como calentamiento de agua.
A continuación, se presenta un resumen gráfico de las conclusiones, donde se presentan los diferentes
parámetros estudiados y su relación con el potencial de generación FV.
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Figura 8– Resumen gráfico de los diferentes parámetros estudiados y su influencia en el potencial de generación FV en fachadas.
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RESUMEN
Los marcos de ventana no se toman en cuenta en la certificación de eficiencia energética edilicia tanto en
Argentina como en Brasil. Sin embargo en Europa se considera que los marcos son un elemento crítico de la
envolvente, que puede generar importantes puentes térmicos. En este trabajo se busca evaluar cuál es el
impacto de la consideración de los marcos de ventanas en la estimación del consumo energético edilicio y
determinar de qué variables depende, con el fin de establecer criterios para saber en qué situaciones es
necesario tomarlos en cuenta o no. Se consideraron tres ciudades Argentinas, y edificios de distintas
compacidades relativas, materialidades y porcentajes de superficie vidriada, así como dos tecnologías de
perfiles de carpintería. Se compararon las demandas de calefacción y refrigeración anuales en cada caso,
obtenidas por un lado considerando los marcos, y por otro lado sin considerarlos. Los resultados indican que
el clima es determinante para el impacto de los marcos, y justifican que no se tomen en cuenta los marcos en
climas cálidos como los de Brasil. Sin embargo, en los climas templados y fríos, se recomienda considerar
los marcos de aluminio en la estimación de eficiencia energética, ya que pueden ocurrir intercambios
térmicos elevados a través de ellos. El impacto de los marcos más aislantes como los de PVC podría ser
despreciado siempre y cuando la superficie de marcos en relación a la superficie de piso acondicionado no
sea muy elevada.
Palabras clave: Marco de ventana, certificación energética, clima, parámetros críticos

ABSTRACT
Window frames are not taken into account in Argentina and Brazil building energy efficiency labelling
systems. However in Europe, window frames are considered a critical envelop component that may produce
high thermal bridging. This work seeks to quantify the impact of considering window frames in building
thermal loads calculation and identify which variables it depends on, in order to determine in which situation
they should be considered o not. Three Argentinean cities were chosen for the present study, as well as
various buildings with different relative compactness, materials and glazed areas, and two frame
technologies. The annual heating and cooling loads obtained, on one hand, considering window frames, and
on the other hand, not including them in the simulations, were compared for each case study. The results
indicate that the climate is determining for the impact of frames, and that there is no need to take window
frames into account in the estimation of thermal loads in hot climates like in Brazil. However, window
frames should be considered in temperate and cold climates, since their impact on the estimation of energy
consumption can be significant. Insulated frames like PVC frames can be neglected unless the ratio of total
frame area to conditioned floor area is very high.
Keywords: Window frame, energy labelling, climate, critical parameters

1647

1. INTRODUCCIÓN
Una de las estrategias para disminuir los consumos energéticos edilicios, es intervenir sobre los distintos
elementos que componen las fachadas. Las ventanas en particular son un elemento clave del diseño eficiente.
En cuanto a los marcos de ventana, en Argentina y Brasil se usan muchos marcos de aluminio (DE
GASTINES; VILLALBA; PATTINI, 2016; SILVA; ZANCHETTI; BITTENCOURT, 2009), los cuales son
muy conductores y por lo tanto tienen baja performance térmica. En Europa han desarrollado marcos cada
vez más aislantes, destacando que los marcos generan puentes térmicos importantes en la envolvente.
El marco tiene un impacto en los consumos energéticos del edificio debido a que ocupa típicamente
entre 20 y 30% de la superficie de la ventana (GUSTAVSEN, 2008), suele tener una elevada transmitancia
térmica, genera reflexiones hacia el vidrio pudiendo aumentar la ganancia solar, y a veces ofrece una gran
superficie de contacto a las condiciones exteriores. En el caso de una ventana corrediza de aluminio típica de
Argentina con un Doble Vidriado Hermético (DVH) claro 3-6-3, de dimensiones 1,1 x 1,5 m, el factor U de
la ventana completa es 4.98 W/m2K, es decir un 68% más elevado que el factor U del vidrio (2.97
W/m2K)(DE GASTINES; CORREA; PATTINI, 2015). Al igual que en este ejemplo, muchas veces el marco
afecta negativamente y de manera significativa la performance de la ventana. Como las ventanas tienen un
impacto importante en el balance del edificio, esto sugiere que el marco también lo tiene.
En Brasil la certificación edilicia está basada en los parámetros más relevantes del consumo
energético. En cuanto a ventanas se considera el porcentaje de fachada ocupado por superficies vidriadas, el
factor solar y los ángulos de sombreado (LAMBERTS et al., 2007). No se consideran los marcos de ventana.
En Argentina la norma de etiqueta de eficiencia energética de calefacción para edificios IRAM 11900
referencia a la norma IRAM 11601 para el cálculo de la transmitancia térmica de ventanas, la cual solamente
considera los vidriados y no menciona marcos en ninguna parte. Por otro lado la norma 11507-4 establece un
valor máximo de transmitancia térmica de la ventana completa de 4 W/m2K (IRAM 11507-4, 2001). En
Europa los requerimientos en cuanto a eficiencia energética edilicia involucran el factor U total de la ventana
(incluyendo el marco) y son muy exigentes, por lo cual ha sido invertido mucho esfuerzo para mejorar las
perfilerías y lograr excelentes niveles de aislación térmica (AVASOO, 2007; GUSTAVSEN, 2008; KISS;
NEIJ, 2011).
La diferencia entre el énfasis puesto en Europa para la mejora de las tecnologías de marco, y la poca
importancia dada a los marcos en Brasil y Argentina, a pesar de tener muy bajas cualidades térmicas, es
llamativa. Esta observación sugiere que los condicionantes son diferentes y no siempre se pueden reproducir
los esquemas desarrollados en otros países con contextos diferentes.

2. OBJETIVO
En este trabajo se busca evaluar cuál es el impacto de los marcos de ventanas en el consumo energético
edilicio en Argentina, y determinar de qué variables depende, con el fin de establecer criterios para saber en
qué situaciones tomarlos en cuenta en las simulaciones edilicias.

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se realizó una revisión bibliográfica para identificar las variables relevantes para el estudio propuesto.
Un parámetro importante es la superficie de marcos en relación a las características geométricas del
edificio. Dicha superficie está relacionada con la tipología, cantidad y dimensiones de ventanas del edificio.
Si bien no se puede establecer una relación de proporcionalidad entre superficie de marcos y superficie
transparente, ambas cantidades están relacionadas.
Un parámetro comúnmente utilizado para caracterizar el impacto de las ventanas en el
comportamiento térmico de los edificios es el Porcentaje de Ventanas en la Fachada (Window-to-Wall Ratio
en inglés). De acuerdo a la ASHRAE (ASHRAE, 2009), está definido como la relación entre superficie
vidriada transparente y fachada exterior (entre pisos). El nombre puede generar confusiones, ya que por
ventana se suele entender el conjunto marco y vidriado. Esta confusión puede generar errores importantes en
el área transparente considerado, debido a que el marco típicamente ocupa el 30% de la superficie total de la
ventana (DE GASTINES; CORREA; PATTINI, 2015). En lo que sigue se referirá a este parámetro como
Porcentaje de Vidriado en la Fachada (PVF).
Otro parámetro utilizado es la relación entre superficie vidriada y superficie de piso acondicionado
(designado por PVP: Porcentaje de Vidriado en relación a la superficie de Piso). Ese parámetro está
relacionado con los requisitos de iluminación mínima en los códigos de edificación. Cabe aclarar que, una
vez definido el PVF y la forma y dimensiones del edificio, el PVP está fijado también.
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En Estados Unidos, un relevamiento de las características de los edificios públicos (WINIARSKI;
HALVERSON; JIANG, 2008) permitió establecer que los edificios con mayor PVF son los edificios de
oficinas grandes (promedio 54%). También presentan la característica de tener una disposición homogénea
en las cuatro fachadas.
Otro relevamiento de edificios en altura fue realizado en San Miguel de Tucumán, Argentina
(GUIJARRO et al., 2012) donde se observó que el 67% de los edificios de oficinas y el 31% de los edificios
de viviendas cuentan con más del 50% de superficie vidriada en fachada.
Carlo y Lamberts (2006) realizaron en Brasil un relevamiento de los grandes edificios de oficinas
(superficie de piso total superior a 500 m2) y encontraron que el PVF ponderado se encontraba entre 20 y
30% en el 32% de los casos analizados. Por lo tanto definieron un prototipo de edificio de oficinas en altura
con un PVF uniforme en las cuatro fachadas de 25%.
En cuanto a las características geométricas del edificio, AlAnzi et al. (2009) estudiaron el impacto de
la forma de los edificios de oficina en Kuwait en la eficiencia energética de los mismos. Concluyeron que en
el caso de edificios con un PVF bajo (25%), el consumo energético es inversamente proporcional a la
compacidad relativa (RC) del edificio, independientemente de su forma. La compacidad relativa se define
como la proporción normalizada entre el volumen y la superficie de fachada.
Los materiales empleados en la envolvente condicionan el impacto relativo del marco en el balance
energético del edificio. En particular, el impacto de las ventanas (incluyendo el marco) en el consumo
energético del edificio depende del nivel de aislación de la envolvente (SKARNING; HVIID; SVENDSEN,
2016). Asimismo, la tecnología del marco es determinante. En Argentina los marcos de aluminio corredizos
que se utilizan masivamente tienen valores de transmitancia térmica entre 8 y 11 W/m2K (DE GASTINES;
VILLALBA; PATTINI, 2016), y las alternativas existentes son otras tipologías (por ejemplo las paños fijos
tienen valores más bajos de transmitancia térmica que los operables (ASHRAE, 2009)), o bien marcos de
materiales más aislantes como son los de madera o PVC (transmitancia térmica del orden de 2.5 W/m2K).
Por contraste, en Europa se han desarrollado alternativas de marcos de alta performance que utilizan
poliuretano y alcanzan valores de transmitancia térmica de hasta 0.7 W/m2K (GUSTAVSEN, 2008).
Finalmente, el clima es un factor muy importante a considerar en el análisis del impacto de los
componentes edilicios en función de las características del edificio. Por ejemplo, Wei et al. (2010) analizaron
el impacto de una ventana de doble flujo sobre las cargas térmicas de un edificio, y encontraron que este
varía significativamente (21% a 48%) de acuerdo al clima considerado (temperado a muy frío). Ordoñez et
al. (2014) estudiaron el impacto de la geometría del edificio sobre su eficiencia energética y observaron que
la forma del edificio tiene un impacto en el consumo energético más importante en climas fríos que en
climas cálidos. El consumo energético de un edificio está intrínsecamente relacionado con la localidad donde
el mismo se encuentra. Brasil se extiende desde la latitud +5 a -33, mientras que Argentina se ubica dentro
del rango de latitudes -22 a -55. Ambos países presentan por lo tanto una gran variedad de zonas climáticas.
Como la cercanía al ecuador se asocia a niveles de radiación solar más elevados, Brasil se caracteriza por
tener climas globalmente cálidos, mientras que Argentina tiene tanto zonas climáticas muy frías cómo muy
cálidas (NETTO; CZAJKOWSKI, 2016; NORMA, 1996).

4. METODOLOGÍA
Para determinar el impacto de los marcos de ventana en el balance energético edilicio, se realizó un análisis
paramétrico sencillo. Se simularon una serie de edificios con y sin marcos de ventanas.
De acuerdo a la revisión bibliográfica, se seleccionaron como casos de estudio edificios en altura, de
forma cuadrada o rectangular, con un PVF de 25% en las cuatro fachadas. No se eligió un PVF más alto
porque probablemente los valores altos correspondan a sistemas de piel de vidrio, los cuales no se tratan en
esta oportunidad debido a que tienen características muy diferentes a los marcos tradicionales (en particular
una superficie de ocupación de fachada muy reducida).
Se definieron dos parámetros inspirados del PVF y PVP, que son el Porcentaje de superficie de
Marcos en la Fachada (PMF) y el Porcentaje de Marcos en relación a la superficie de Piso acondicionado
(PMP).
La Tabla 1 resume les parámetros que se tuvieron en cuenta.
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Tabla 1: parámetros considerados para el estudio

Compacidad relativa

PMF

Nivel de aislación
U=0.55 W/m2K; Ug=2.97 W/m2K

U=2.11 W/m2K; Ug=4.74 W/m2K

Marco
Corrediza Aluminio
K=145 W/m2K; ancho 10,3 cm

Corrediza PVC
K= 3,95 W/m2K; ancho 13,1 cm

Clima

Se hicieron variar los parámetros siguientes (Tabla 1):
- Compacidad relativa (RC): se eligieron casos extremos para el análisis preliminar, con la intención
de afinar el estudio en el caso de que esta variable sea relevante: compacidad relativa 1 (forma cuadrada) y
0,6 (forma alargada). Se mantuvo constante la superficie de piso en ambos casos (548 m2).
- Aislación: Se considera una envolvente de ladrillo macizo, por un lado sin aislación y combinado
con simple vidriado de 3 mm, y por otro lado con aislación de poliestireno expandido de 5 cm y con DVH de
3-6-3 mm.
- Tipo de marcos: se seleccionaron marcos disponibles en el mercado Argentino, por un lado la
tipología más vendida, de aluminio corredizo, y por otro lado, una alternativa más aislante de PVC corredizo.
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- Superficie de marcos: Se consideraron 2 configuraciones de ventanas con el mismo PVF de 25%
pero distintos PMF. Estos valores dependen del tipo de marco. Para las configuraciones elegidas se obtiene:
PMF = 10,8% y 7,8% para el marco de aluminio, y 14% y 9,5% para el marco de PVC (más ancho). A estos
4 valores de PMF, están asociados 8 valores PMP diferentes (ya que se consideran 2 edificios de distintas
compacidades relativas).
- Clima: Se consideraron 3 localidades argentinas perteneciendo a distintas zonas bioambientales:
Resistencia (zona I – muy cálido), Mendoza (zona IV – templado frío), y Comodoro Rivadavia (zona V –
frío). Se utilizaron archivos climáticos TMY (“Typical Meteorological Year”) de Weather Analytics.
Para cada uno de estos casos (72 en total) se simuló en EnergyPlus una planta intermedia (4to piso) del
edificio, por un lado sin incluir marcos, y por otro lado considerando los marcos. Luego se compararon las
cargas térmicas ideales por metro cuadrado y por año en ambas situaciones. Las temperaturas consideradas
para el acondicionamiento térmico fueron 20ºC en invierno y 24ºC en verano.

5. RESULTADOS
En un primer momento se evalúa si es más relevante caracterizar el impacto de la superficie de marcos en
relación a la superficie de fachada o a la superficie de piso. En la Figura 1 se muestra la demanda anual de
calefacción (en kWH/m2.año) asociada a los marcos, en función del PMF (fig. 1a) y en función del PMP (fig
1b). La forma, el color y el relleno de los marcadores representan respectivamente el coeficiente de
compacidad, el material y el nivel de aislación.
En la figura 1a se observa que para un mismo valor de PMF, el impacto del marco en las demandas
de acondicionamiento es aproximadamente 1,5 a 2 veces mayor en el caso menos compacto (forma alargada)
que en el caso más compacto (forma cuadrada). Sin embargo, cuando se grafican los resultados en función
del PMP, se observa que los distintos casos estudiados (material del marco y nivel de aislación) siguen una
tendencia lineal independientemente de la forma del edificio. Por lo tanto, el PMP permite independizarse de
la variable RC en el estudio propuesto. El PMP es un parámetro más pertinente para analizar el impacto del
marco en los consumos energéticos edilicios porque relaciona la superficie de intercambios térmicos
analizada con el volumen de aire a acondicionar (siendo que una planta de un edificio tiene por lo general
una altura estándar de entre 2,6 y 3 m).

Figura 1 – Demanda de calefacción asociada a los marcos, para la ciudad de Mendoza, 1a) en función del Porcentaje de Marcos en la
Fachada y 1b) en función del Porcentaje de Marcos en relación a la superficie de Piso acondicionado.

En la Figura 2 se graficaron las demandas anuales de calefacción y refrigeración (en kWh/m2.año)
asociadas a los marcos para todos los casos simulados, en función del PMP. La forma, el color y el relleno
representan respectivamente el coeficiente de compacidad, el material y el nivel de aislación.
Como primera observación, se destaca que la demanda de calefacción asociada a los marcos es
siempre positiva, mientras que la demanda de refrigeración es siempre negativa. Esto significa que
globalmente el marco enfría el espacio, incluso en verano, donde las pérdidas durante la noche superan las
ganancias durante el día. Por lo tanto, al no considerar el marco en las simulaciones, se subestima la
demanda de calefacción y se sobreestima la demanda de refrigeración.
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Figura 2- Demanda de calefacción (columna izquierda) y de refrigeración (columna derecha) asociadas a los marcos de ventana, en
las tres localidades estudiadas, en función del PMP.

Se observa una misma tendencia en las distintas localidades pero con escalas distintas. En
Resistencia, el impacto del marco se mantiene muy bajo en invierno (hasta -2 kWh/m2.año) y en verano
(hasta 3 kWh/m2.año y solo 4.11% en valor relativo). Mientras que en Mendoza se alcanzan impactos de
hasta -9 kWh/m2año en invierno y 7 kWh/m2año en verano, y en Comodoro Rivadavia los impactos son los
más importantes en valor absoluto, llegando a -14 kWH7m2año en período de calefacción y 9 kWh/m2año
en refrigeración.
En cuanto al material del marco, se observa que el aluminio es mucho más crítico que el PVC en los
climas de Mendoza y Comodoro Rivadavia (impacto 2 a 3 veces mayor). Sin embargo en Resistencia no se
observan grandes diferencias de demanda asociada a los marcos de acuerdo al material.
De acuerdo a estas primeras observaciones, se concluye que la mejora del marco es un objetivo
especialmente relevante para los climas fríos, mientras que es secundario en el caso de los climas cálidos. Ya
que no sólo es baja la demanda de acondicionamiento asociada al marco, sino que no hay diferenciación en
cuanto a la tecnología usada. Por lo tanto no se justifica la utilización de carpinterías más aislantes y
costosas.
Olvidando la diferenciación por compacidad relativa del edificio, se observa una relación de
proporcionalidad entre el PMP y las demandas de acondicionamiento térmico. Para cada configuración
considerada, el aumento del PMP está asociado a un incremento del impacto del marco del orden de un 50%.
Esto nos indica que se deben diseñar marcos esbeltos, y que para lograr una cantidad de iluminación dada
(asociada a una superficie transparente determinada) se debe privilegiar menos aberturas de dimensiones más
amplias con el fin de limitar el impacto negativo del marco en la demanda de calefacción.
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Considerando ahora el nivel de aislación del edificio, se observa que la demanda de calefacción
asociada a los marcos de ventana es mayor en el caso de edificios no aislados, mientras que la demanda de
refrigeración asociada a los marcos es generalmente mayor para los edificios aislados.
La Figura 3 representa el impacto relativo de los marcos de ventanas en las demandas de calefacción
y refrigeración de los edificios bajo estudio, en función del PMP y para las 3 localidades seleccionadas.

Figura 3- Porcentaje de la demanda de calefacción (columna izquierda) y refrigeración (columna derecha) asociado a los marcos de
ventana, en las tres localidades estudiadas, en función del PMP.

Se observa que el impacto relativo sobre la demanda de calefacción es muy parecido en las tres
ciudades analizadas, a la diferencia del impacto absoluto. El impacto relativo de los marcos en invierno es
mayor para los edificios aislados y con DVH (60-80% para marcos de aluminio y 40-60% para marcos de
PVC) que para los edificios que carecen de aislación e incorporan vidriados simples (15-30% para marcos de
aluminio y 5-15% para marcos de PVC). Esto se debe a que la demanda total de calefacción de los edificios
aislados es significativamente (4 a 20 veces) más baja que la de los edificios sin aislación.
En el período de refrigeración, los impactos relativos varían significativamente entre las tres
localidades, debido a que la demanda total de refrigeración del edificio es mucho mayor en Resistencia que
en Mendoza, y a su vez la demanda en Mendoza es mayor a la de Comodoro Rivadavia. En Resistencia el
impacto relativo de los marcos es poco relevante (entre 0 y -5%). El impacto más significativo corresponde a
los edificios aislados con marcos de aluminio, para los cuales el impacto varía entre -9% y -18% en Mendoza
y -15% a -31% en Comodoro Rivadavia. Cabe aclarar que no se tuvo en cuenta la ventilación de los espacios
interiores en verano. Es probable que en Comodoro Rivadavia las cargas de refrigeración no sean tan altas
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como indican los resultados (25 a 35 kWh/m2.año para los edificios aislados), ya que la ventilación natural
en las horas más frescas del día permite disminuir la temperatura interior sin consumo de energía. Los
resultados obtenidos en verano deben por lo tanto ser interpretados con precaución. El ahorro energético
(mediante enfriamiento a través de los marcos) observado corresponde a una situación ideal en la que se
aprovecha el 100% de la radiación solar disponible y no se abren nunca las ventanas. Estas hipótesis son
poco representativas de la realidad y deberían ser reconsideradas para un análisis más profundo.

6. CONCLUSIÓN
En este trabajo se analizó la influencia de distintos parámetros sobre el impacto de considerar o no el efecto
de los marcos de ventana en las demandas de energía para acondicionamiento térmico de edificios.
Se evidenció que el clima es un condicionante muy importante. Se observó que en Resistencia el
impacto de la tecnología de los marcos de ventana es despreciable. Esto explica la diferencia entre los
requerimientos de certificación edilicia de Europa y de Brasil. En Argentina, al tener una gran variedad de
climas incluyendo ciudades ubicadas en zonas frías como Comodoro-Rivadavia, el impacto de los marcos no
puede ser despreciado a priori en las simulaciones edilicias.
Se destacó que la compacidad relativa del edificio no es un parámetro pertinente para estimar la
demanda de energía asociada a la consideración de los marcos. Se observó que la demanda es proporcional al
PMP (Porcentaje de Marcos en relación a la superficie de Piso acondicionado). Para un clima y unas
características edilicias dados, se podría establecer un valor de PMP a partir del cual los marcos deberían ser
considerados en el balance energético del edificio.
Se observó que los marcos de aluminio tienen un impacto mucho más importante en el balance
energético del edificio que los marcos de PVC. Los resultados sugieren que los marcos de PVC, salvo que el
PMP sea muy alto, podrían no considerarse sin cometer mucho error en la estimación de demanda de energía
para acondicionamiento térmico del edificio. El caso más crítico es el del edificio no aislado con marcos de
aluminio y PMP alto, que alcanza en Comodoro Rivadavia unos 13 kWh/m2año de demanda de calefacción
asociada a los marcos.
En cuanto a demanda de refrigeración, los resultados indican que los marcos funcionan como
enfriadores nocturnos, por lo cual el efecto sobre la demanda total es beneficioso. Se estima que estos
resultados son poco representativos de un caso real, ya que no se consideró en el estudio la posibilidad de
ventilación natural durante el verano, además de no considerar ningún tipo de sombreado.
En futuros trabajos se podrían incluir estas variables para lograr resultados más representativos de los
edificios integrados en entornos urbanos y operados por los usuarios. Además sería interesante profundizar el
estudio introduciendo diferentes PVF, y distinguiendo las contribuciones del vidriado y de la materialidad de
las paredes. Otro parámetro para analizar sería la influencia de la orientación de las aberturas.
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RESUMEN

Los nuevos costos energéticos sumados a la alta inflación en Argentina requieren de respuestas inmediatas
en tecnologías constructivas eficientes energéticamente con sobrecosto por ganancia solar y conservación
amortizable en un periodo aceptable. El 83,1% de la población del país vive en viviendas unifamiliares
aisladas. Por ello, es fundamental dar respuestas de fácil instrumentación orientada a la aplicación masiva de
las propuestas de mejoramiento en este campo de la arquitectura. El presente proyecto tiene como objetivo
demostrar la aplicabilidad de diseño bioclimático y proponer y evaluar envolventes eficientes
energéticamente en un proyecto real con restricciones económicas y de crédito hipotecario, tanto de costo
inicial como de ahorro y disponibilidad energética futura considerando la vida útil en dos localizaciones
diferentes. La CASAFAD es un proyecto bioclimático que permite ampliaciones en planta baja y alta y
futuras divisiones en unidades rentables independientes. Se adapta el proyecto a una situación real: San Juan
(31°S, 68°O-SNM621m), necesidades de una familia tipo con restricciones de crédito hipotecario social y su
futura ampliación a 105,5 m². Se responden condicionantes como la aridez y el sismo. Y una situación
hipotética: Córdoba (lat. 31°O, long. 64°S - SNM474m) misma zona bioambiental, se calculan los
coeficientes transmitancia, admitancia y retardo, global de pérdidas G y carga de climatización Q de 4
diferentes alternativas de envolvente vertical. Luego se simula la vivienda con ECOTECT, obteniendo las
necesidades mensuales y anuales de refrigeración (AC) y calefacción (H) para cada opción de envolvente en
ambas localizaciones. Se calcula el sobrecosto respecto a la construcción convencional y el período de
recupero (PP) en dos situaciones de confort térmico interior: a) 18 a 26ºC y b) 20 a 28ºC. Los costos
corresponden a marzo de 2017. El trabajo demuestra que la CASAFAD® en Córdoba con Muro M4® logra
ahorrar un 62,7% de energía respecto a la opción convencional. Su sobrecosto resulta en el escenario b), un
13,4% y el PP en 1,7 años utilizando gas y electricidad para H y AC respectivamente. M3 ahorra un 68,7 %
con un PP de 2,2 años. Resulta necesario entonces, diseñar bioclimáticamente las viviendas, como es la
CASAFAD® y la importancia de proponer, evaluar y aplicar envolventes aisladas con materiales y mano de
obra estándares, al igual que analizar el impacto de las políticas energéticas, de financiamiento e inflación.
Palabras clave: eficiencia energética, vivienda, análisis económico, envolventes aisladas, simulación
computacional.

ABSTRACT

New energy costs coupled with high inflation in Argentina require immediate responses in energy-efficient
construction technologies with solar gain and conservation cost overruns amortizable in an acceptable
period. 83.1% of the country's population lives in isolated single-family homes. For this reason, it is
fundamental to provide easy-to-implement responses aimed at the massive application of improvement
proposals in this field of architecture. The present project aims to demonstrate the applicability of bioclimatic
design and to propose and evaluate energetic efficient envelopes in a real project with economic and
mortgage credit restrictions, of initial cost as well as saving and future energy availability considering the
useful life in two different locations. CASAFAD is a bioclimatic project that allows for expansions in the
ground floor and high and future divisions in independent profitable units. The project is adapted to a real
situation: San Juan (31 ° S, 68 ° O-SNM621m), needs of a typical family with restrictions of the social
mortgage loan and its future extension to 105.5 m². Conditions such as aridity and earthquake are met. In the
same bioenvironmental zone, the transmittance, admittance, delay and global losses G coefficients, and air-
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conditioning load Q are calculated from 4 different vertical envelope alternatives. Then the housing is
simulated with ECOTECT, obtaining the monthly and annual needs of cooling (AC) and heating (H)
auxiliary for each option of envelope in both locations. The over cost is calculated with respect to the
conventional construction and the recovery period (PP) in two situations of indoor thermal comfort: a) 18 to
26ºC and b) 20 to 28ºC. The costs correspond to March 2017. The work shows that CASAFAD in Cordoba
with M4 wall manages to save 62.7% of energy compared to the conventional option. It’s over cost results in
scenario b), 13.4% and PP in 1.7 years using gas and electricity for H and AC respectively. M3 saves 68.7%
with a 2.2-year PP. It demonstrates the need to bioclimatic homes design, such as CASAFAD® and the
importance of proposing, evaluating and applying isolated envelopes with standard materials and manpower,
as well as analyzing the impact of energy, financing and inflation policies.
Key words: energy efficiency, housing, economic analysis, isolated envelopes, computer simulation.

1. INTRODUCIÓN
Los nuevos costos energéticos sumados a la alta inflación en Argentina requieren de respuestas inmediatas
en tecnologías constructivas eficientes energéticamente con sobrecosto por ganancia solar y conservación
amortizable en un periodo aceptable. Según el último censo (CENSO, 2010), el 83,1% de la población del
país vive en viviendas unifamiliares aisladas y esta tipología representa el 73,4% del total. Por ello, es
fundamental dar respuestas de fácil instrumentación orientada a la aplicación masiva de las propuestas de
mejoramiento en este campo de la arquitectura.
La importancia de dar soluciones a la tipología vivienda unifamiliar aislada, ya que se detecta un
déficit habitacional del 27% si consideramos los ítems “inquilino”, “préstamo” y “otra situación”. De todos
modos, las soluciones que se proponen en el presente artículo están pensadas para las viviendas construidas y
futuras, ya que las construidas, en un altísimo porcentaje, no son eficientes energéticamente. Esto se debe
principalmente a la falta de regulación obligatoria por parte del estado argentino. A nivel mundial, los
edificios representan aproximadamente el 40% de consumo energético y un tercio de emisiones globales de
gas de efecto invernadero (GEI) (Nejat et al. 2015). Una significante proporción de la utilización de la
energía se debe calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en respuesta a la creciente demanda
de un mejor confort térmico dentro del entorno construido (Yang et al. 2014).
El diseño de edificios pasivos (DEP) y el desarrollo de tecnologías de envolvente de edificios de bajo
consumo energético han estado recibiendo gran atención en los últimos años por parte de las productoras de
materiales de construcción, investigadores, arquitectos, ingenieros en climatización y organismos de
normalización. El DEP ha sido ampliamente identificado como una de las estrategias más eficaces para
disminuir la demanda de energía en la construcción (Tejavathu et al., 2010; Lam et al., 2006; Badescu, 2011;
Sadineni et al. 2011). Un edificio pasivo se define como “un edificio construido para lograr un clima interior
confortable sin un dispositivo de calentamiento activo" (Jochem, 2009). Los edificios pasivos son capaces de
utilizar menos energía convencional mediante el equilibrio entre las pérdidas y las ganancias de calor con
respeto a las condiciones climáticas particulares de la ubicación de los edificios (Jochem, 2009). Una
aplicación adecuada del diseño pasivo implica varios aspectos del diseño del edificio (Aksoy et al., 2006;
James Pab et al., 2005). Omrany y Marsono (2016) determinan y analizan el impacto en el ahorro energético
de 8 variables del diseño bioclimático: aislamiento, masa térmica, vidriado, ventana, tamaño, forma y
posición, color del exterior, superficies, dispositivos de protección exterior, orientación y forma de
construcción. Los autores demuestran que, el uso de estrategias pasivas en el sector de la construcción
mejora la sostenibilidad principalmente mediante la mitigación de los impactos ambientales negativos de los
edificios optimizando su rendimiento energético.
Existen numerosos sistemas constructivos nuevos y materiales más sofisticados que dan soluciones
específicas a problemas como resistencia mecánica, impermeabilidad, aislación térmica, fácil colocación,
mono componentes con varias funciones simultáneas, etc. El diseño de nuevos materiales es un campo de
alto crecimiento donde incluso la creatividad intenta reciclar, re usar y reutilizar materiales de desecho.
Teniendo los objetivos definidos (energía, bajo impacto ambiental, costos competitivos) es posible
desarrollar propuestas de sistemas constructivos sumados al DEP que alcancen el 50% de ahorro energético
con sobre costo amortizable en poco tiempo.
Finalmente, para aumentar aún más la aplicación del DEP en la industria de la construcción, es
necesario un cambio en la mentalidad arquitectónica. Se deberían integrar meticulosamente al diseño y
construcción, especialistas en cuestiones de energía e impacto ambiental. Además, el concepto de edificio
pasivo requiere ser apoyado por las regulaciones de construcción a través de diferentes programas de
incentivos, regímenes obligatorios y alentar a los profesionales de la construcción a utilizarlo.
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2. OBJETIVO
Demostrar la aplicabilidad del DEP y proponer y evaluar envolventes eficientes energéticamente en un
proyecto real con restricciones de crédito hipotecario, y económicas, tanto de costo inicial, como de ahorro y
disponibilidad energética futura considerando la vida útil en dos localizaciones diferentes.

3. MÉTODO
Este trabajo evalúa, tanto a través de cálculos estacionarios como simulaciones dinámicas, la aplicabilidad
del proyecto demostrativo bioclimático CASAFAD en dos localizaciones geográficas de Argentina para
evaluar diferentes alternativas de envolventes aisladas determinando su economía con el fin de obtener
soluciones competitivas en el mercado de la construcción.
Esta evaluación se realiza en 4 etapas: 3.1) diseño adaptado de la vivienda a la situación real; 3.2)
cálculos estacionarios según normativas; 3.3) simulación dinámica anual horaria con ECOTECT de varias
alternativas de 4 envolventes verticales para su comparación para ambas localizaciones, 3.4) determinación
de los costos energéticos y de construcción y cálculo de periodo de recupero de la inversión. Se detalla cada
etapa a continuación.

3.1. Diseño adaptado de CASAFAD a la situación real.
3.1.1 Localización Geográfica y condiciones climáticas

SAN JUAN

CÓRDOBA

N

Fig. 1 Mapa Bioambiental de Argentina y Planta, fachadas, corte a-a y detalle constructivo de Muro exterior M3.

La figura 1 muestra el mapa bioambiental de Argentina donde se nombran las ciudades estudiadas, al igual
que los planos de la CASAFAD adaptada. La tabla 1 presenta las características de localización, variables de
clima y grados días de ambas localidades para el diseño de edificios según Czajkowski y Gómez (1994). Se
destaca que si bien ambas localidades pertenecen a la misma zona bioclimática en algunas variables existen
diferencias considerables especialmente visibles en la simulación. En general la diferencia en los grados días
(GD) superan los 100, mientras que entre las temperaturas de diseño poco más de 1ºC. A su vez, en figura 1
se observa el sector sombreado correspondiente al sector financiando con el crédito hipotecario social y la
ampliación del estar. Cabe destacar que la vivienda puede funcionar perfectamente en su primera etapa. A
continuación se presentan los planos de la vivienda donde se destaca una estructura de pórticos de hormigón
armado (hºaº) con divisiones interiores livianas de placas de yeso aisladas que permiten futuras adaptaciones
a nuevos posibles usos, dos sectores funcionales definidos (social y privado) corredor corto central donde se
concentran las instalaciones con baño compartimentado y ampliable. Corredor y baño con luz y ventilación
sur cenital. Posibilidad de segundo baño privado con vestidor para dormitorio principal. Un detalle funcional
importante es la posibilidad de acceder al lavadero depósito desde el corredor central lo que agiliza el flujo
de ropa y ropa blanca donde se utiliza y evita el paso por el estar-comedor cocina (visitas, olores). Y el
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lavadero depósito tiene salida a patio de servicio para tender la ropa al sol. El estar comedor tiene salida a la
pérgola y el sector norte tiene aleros de 0,60 m protegiendo las aberturas en verano.
En cuanto al diseño bioclimático se destaca la orientación Norte –Sur (eje levemente rotado hacia el
oeste debido a la orientación del terreno), ventilación cruzada y selectiva. Ventanas acotadas en fachada Sur,
puertas ventanas para ganancia solar directa en invierno y protección en verano. La vivienda no posee
aberturas en los lados este y oeste donde se aparea a los vecinos, aunque se ha realizado el cálculo y
simulación sin considerar como muros adiabáticos dichos muros dado que la zona no posee edificaciones por
el momento. Es decir que en un futuro cercano la vivienda tendría un mejor comportamiento térmico aún.
Respecto a las envolventes el techo es aislado. Adicionalmente la losa del techo se compone de viguetas y
capa de compresión de hº aº según requerimiento de resistencia al sismo del Código de Edificación vigente
en ambas ciudades evaluadas. Se reemplaza el ladrillo cerámico por uno de poliestireno expandido rígido.
Tabla 1. Características principales de las localizaciones evaluadas según la NORMA IRAM 11603:12.
Caracteristicas climáticas
Latitud
Longitud
Altura sobre el nivel del mar
media
media máxima
media mínima
Humeda relativa
Velocidad media del viento
Grados dia anuales en base 20ºC
Temperatura de diseño
Amplitud termica
Radiacion solar media sobre superficie horizontal
Grados dias de calfaccion TB= 20ºC
Temperatura de diseño
Amplitud termica
Radiación solar media sobre superficie horizontal
Grados dias de refrigeración TB= 27ºC
Temperatura

Valores
anuales

Invierno

Verano

SAN JUAN CÓRDOBA
(AERO)
(AERO)
º
-31,6
-31,3
º
-68,4
-64,2
598,0
474,0
m
8,3
12,0
ºC
18,0
19,1
0,3
5,0
%
58,0
61,0
Km/h
9,2
11,5
1275,0
1118,0
-5,6
-4,3
ºC
24,2
19,5
kW/m²
3,0
2,5
286,8
232,5
41,4
36,6
ºC
14,4
9,6
kW/m²
6,0
6,0
117,0
63,6
U.

Por su parte, la tabla 2 muestra las características de los diferentes sistemas constructivos que se
evaluaron donde M corresponde a “muro”, P a piso y T “techo/cubierta”. Las variaciones se realizan en la
envolvente M, donde radican importantes diferencias en cuanto al ahorro energético. T1 es suficientemente
aislado aunque la normativa de construcción local no lo exija, en concordancia con el diseño bioclimático y
demás componentes eficientes como ventanas de doble vidrio hermético (DVH) puertas de triple contacto,
etc. M1 y M2 son las tecnologías tradicionales y M3 y M4 las propuestas. Sulaiman (2011) describe en su
Tesis Doctoral el diseño original de un proyecto demostrativo (CASAFAD). Presenta las opciones de
crecimiento del módulo base, tanto en planta baja (hacia el frente o fondo del terreno), como en planta alta y
luego considerando las posibles dinámicas familiares durante 50 años de la vivienda, las diferentes
alternativas de división en unidades independientes factibles de alquilar o bien evitar el hacinamiento de las
familias extendidas. Todas estas opciones se prevén sin demoler muros. Otra ventaja es la identidad que cada
vivienda puede adquirir ya que las alternativas son múltiples. El proyecto aquí presentado corresponde a una
aplicación adaptada a una necesidad real de una familia de cinco integrantes que se financiará en su primera
etapa con un crédito hipotecario social, el cual tiene restricciones. La tabla 3 ejemplifica los datos para
diferentes cálculos para San Juan M1.
En cuanto a los muros M1 posee una Transmitancia térmica 6,6 veces mayor que M4. No obstante,
los retardos son similares, las condiciones térmicas interiores y los consumos energéticos difieren
considerablemente. Un detalle no menor es el espesor total ya que podría reemplazar a M1 y M2 sin
modificar sustancialmente la estructura portante standard. El Coeficiente Global de pérdidas G se calculó (
Gcal) en base 20ºC por el rango de confort establecido escenario b. Gadm es el valor admisible según la zona
bioclimática, grados días y el volumen a calefaccionar. Este indicador que da una primera aproximación de
la performance de las tecnologías considerando el clima de cada lugar, demuestra cuán alejadas de cumplirla
están las tecnologías tradicionales M1 y M2. En cuanto a las tecnologías aisladas, la única que lo cumple es
M4, mientras que M3 se encuentra apenas por encima del valor requerido. Es probable que disminuyendo la
altura interior de la vivienda 2,80 m (privado y servicio) y 3,40 m (estar), disminuyendo asi el volumen a
calefaccionar, el G de M3 cumpla con la norma.
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Tabla 2. Características de las envolventes evaluadas Tabla 3. Ejemplo (M1) de ingreso de datos generales para cálculo y simulación.
Espesor Densidad Calor específico Conductividad
Datos Generales del edificio
[mm]
[Kg/m³]
[J/Kg/K]
[W/m² K]
revoque interior
20
1900
1000
0,93
IIIa
Zona Bioambiental =
ladrillón (de soga)
170
1650
920
0,81
San Juan
Localidad=
revoque exterior
20
1900
1000
1,16
1118
revoque interior
20
1900
1000
0,93
GD calefaccion 18ºC =
ladrillo cerámico
180
1150
800
0,41
1,5
Renovaciones de Aire=
revoque exterior
20
1900
1000
1,16
101,25
Superfice calefaccionada=
base coat
20
600
1000
0,13
ladrillón (de soga)
170
1650
920
0,81
230,4
Volumen calefaccionado=
base coat
5
600
1000
0,13
45,35
Perímetro
en
contacto
con
el
exterior=
poliestireno expandido (EPS)
40
30
1700
0,032
124,9
base coat
20
600
1000
0,13
Sup.M uro exterior
base coat
20
600
1000
0,13
105,54
Sup.Techo
ladrillón (de canto)
70
1650
920
0,81
11,73
Sup.Ventanas y puertas ventanas=
base coat
5
600
1000
0,13
EPS
70
30
1700
0,032
4,76
Sup.puertas
base coat
20
600
1000
0,13
2,39
k
muro
(calculado)
cerámico
5
1900
920
0,70
0,58
carpeta
20
1950
1000
0,92
K techo (calculado)
contrapiso
100
2000
1000
1,16
2,16
Kcarpinterías (simple c/ ruptor DVH 6-12-6)=
terreno natural
1000
1600
850
0,28
0,26
K(piso(aislamiento perimetral)=
cieloraso base coat
15
600
1000
0,13
EPS 78%+ viguetas 12%
120
227
1446
0,148
3
K puertas
capa de compr. HºAº
100
1800
1000
0,97
1,3
Perdidas
por
piso
pomez
100
600
800
0,22
membrana d/aluminio
3
1000
1400
0,11
Material

M1

M2

M3

M4

P1

T1

ºC
r/h
m2
m3
ml

m2

W/m2K

W/m

3.2. Cálculos estacionarios según normativas
Los cálculos estacionarios calculados corresponden a diferentes Normas IRAM (11604 y 11659-1). Para el
cálculo se utilizó: en primer lugar las características de materiales, como conductividad, densidad aparente y
capacidad térmica, se extrajeron de la Norma IRAM 11601 vigente. Las características térmicas de las
envolventes se obtuvieron por medio del programa Dynamic-Thermal-Properties-Calculator-(ver-1-0)
herramienta libre y gratuita (The Concrete Centre y ARUP, 2017). Tanto el coeficiente global de pérdidas G
y la carga térmica Q se calculó con una planilla Excel sistematizada (Kodols, 2015) al cual se le agregó la
sistematización necesaria para realizar las tablas resúmenes y el análisis de sensibilidad. La radiación sobre
superficie vertical fue calculada con el software Geosol (Hernandez, 2003). Cabe destacar que el cálculo de
Q de calefacción según la norma vigente, no contempla las cargas por solarización, aspecto que si se
considera en la simulación. El período de calefacción considerado fue de 14 hs diarias. La eficiencia del
calefactor en particular se definió según establece el valor mínimo que se requiere la Argentina: (0,7)
(Juanicó, 2007). Por su parte, para el Q de refrigeración se consideró para San Juan, clima más riguroso
según los grados días, 85 días/año 24 hs de encendido y en Córdoba 5 hs 20 días/año.

3.3. Simulación dinámica anual horaria con ECOTECT de varias alternativas de envolventes
Una vez determinadas las características térmicas de los materiales y componentes propuestos y el
cálculo de los índices K, retardo, amortiguación y admitancia, se incorporan en la simulación con
ECOTECT. Este programa utiliza el método de admitancias, la vivienda se simula con múltiples zonas,
donde se crea cada capa de envolvente aislada. La simulación anual horaria se basa en 3 series (máxima,
mínima y media) de datos climáticos mensuales de las estaciones meteorológicas oficiales. ECOTECT
transforma en una única serie anual horaria. Como se observa en la tabla 4, las temperaturas que considera
ECOTECT son medias máximas, media y media mínima mensual, donde se destaca que no se alcanzan las
temperaturas de diseño de la Norma IRAM 11603:2012. De todos modos la consideración de la solarización
(Fig. 4) y los perfiles de uso (pág. 7) para cada zona isohigrotérmica conllevan a resultados más definidos
que los cálculos estacionarios.
Tabla 4 – Temperaturas para la simulación
CÓRDOBA AERO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Máx
32,7
31,6
30,4
30,8
24,2
26,9
25,4
28,8
32,9
34,7
34,7
32,8
Me d
23
21,9
20,6
16,4
14,2
11,4
10,4
12,4
14,5
18,2
20,4
22,7
Mín
13,6
13,8
12
6
0,9
2,9
-4,4
1,2
2,2
5,8
7,7
11,3
SAN JUAN AERO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Máx
43,6
38,3
36,5
31,2
28,4
20,5
26,5
33,6
33
35,3
36,5
37,8
Me d
27,3
26,1
23,8
16,8
12,5
8,3
8,3
10,8
15,8
20,4
24
26,1
Mín
17
17,8
14,2
7,8
2,6
-1,2
-2,9
-3,3
1
3,8
10,3
10,6
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3.4 Determinación de los costos energéticos y de construcción y cálculo de amortización
Los costos corresponden a los mercados de San Juan y Córdoba respectivamente a marzo de 2017. Se
observa una diferencia en los costos unitarios energéticos entre ambas localidades dado que Córdoba es una
de las provincias de mayor costo de la energía del país (EPEC, Energía San Juan, Enargas, Ecogas, tarifas
vigentes 2017). Cabe aclarar que el valor considerado por unidad de energía es el real que paga el usuario
residencial con IVA (impuesto al valor agregado) incluido, donde existen leyes, resoluciones, cargos fijos,
etc. que superan el 70% del costo del Kwh o m³ de gas. Se consideró este valor dado que es lo que paga el
usuario residencial. La variación de este valor unitario tiene un impacto muy significativo en la amortización
de los sobrecostos por mejoramiento de envolvente. Se considera el consumo energético de climatización
obtenido por simulación. El calculado se toma como referencia comparativa. De la misma surgen
interesantes reflexiones sobre las limitaciones de estos últimos y los criterios a tener en cuenta para su uso
correcto que se expresan en la sección 4. La diferencia en el consumo entre envolventes se refleja
sensiblemente en los periodos de recupero de la inversión (PP) para cuyo cálculo se considera, según Yildiz
A. (2008):
r = g-i/1+i

(1)

PW = (1 + r) N – 1 / r (1 + r) N

(2)

Ct = CA * PW + (Cl * x +Cpmi)

(3)

(PP) = Cins/As

(4)

Donde:
i es la tasa de interés;
g la inflación;
r para el cálculo del PW;
PW factor de valor presente;
N es la vida útil de la aislación con su respectiva protección mecánica;
Ct es el costo total de aislación;
CA el costo anual de energía utilizada para climatizar;
Cl el costo del material aislante en $/m³;
x el espesor de la aislación;
Cpmi el costo de la protección mecánica de la aislación;
Cins es el costo de aislación;
As la cantidad del ahorro anual obtenido por aislación
Todos los cálculos están sistematizados en Excel. Por un lado el ingreso de datos como costos unitarios de
materiales mano de obra, donde cada tarea ya tiene asignada una cantidad de horas de oficial y ayudante
según Chandias, (2005) y por capa para detectar la incidencia de cada una, el valor unitario de la energía
(kWh de electricidad y m³ de gas natural) y fácil modificación de diseño de capas para modificar las
propuestas. Por otro lado es modificable la zona bioclimática de aplicación y los G admisibles el cálculo de
Q y la tabla resumen que compara los resultados de cálculo y simulación. A su vez, la valoración económica
extrae los resultados de consumo de simulación y modifica los kWh de calefacción a m³ de gas natural los
cuales son el insumo para el cálculo del periodo de recupero. Por último, la tabla síntesis reúne los resultados
2 o más zonas de confort interior consideradas en la simulación.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1. De los cálculos de propiedades térmicas de las envolventes
Tabla 5 Resumen de las propiedades térmicas de las envolventes evaluadas. Tabla 6 Coeficientes globales de pérdidas (G) para cada
propuesta identificada con la modificación de muros

M1
M2
M3
M4
P1
T1

K
[W/m² K]

Espesor
[m]

Peso del
muro [Kg]

Admitancia

2,39
1,54
0,51
0,36
0,26
0,58

0,21
0,22
0,25
0,19
1,12
0,34

356,50
283,00
308,50
144,25
1848,00
200,00

4,72
4,09
2,93
3,10
5,21
1,51

Gadm
Gadm
San Juan Cordoba

Retardo Amortiguamiento
[hs]
[-]

6,12
6,40
8,36
5,91
6,07
10,24
1661

0,54
0,58
0,17
0,39
0,00
0,15

2,69

M1
M2
M3
M4

G cal

2,23
1,53

1,62

1,67
1,59
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La propuesta de T1 que no es la tradicional arroja resultados contundentes: 10,24 hs de retardo mejora
sustancialmente las condiciones térmicas de la vivienda. Merecería una evaluación comparativa como en el
caso de los muros con las cubiertas tradicionales y livianas. Más adelante en la evaluación económica se
resaltara su excelente relación precio calidad.

4.2. De la simulación
Los perfiles de uso se definieron de acuerdo a la familia tipo de 5 integrantes y las dos zonas de confort que
se optaron evaluar (estar diario y zona dormitorios). El criterio del presente artículo contempla dos
situaciones, escenarios a) de 18 a 26ºC y b) de 20 a 28ºC (IRAM 11659-1:2004, pg.11, tabla 2) De
considerar un usuario “malo” como es el caso de más del 35% del total en el país, los resultados serían
considerablemente diferentes, validando más aún el mejoramiento de la calidad térmica de las envolventes.
La correcta solarización invernal se observa en la Figura 4, donde las ganancias de radiación solar directa se
realizan en el período de abril a septiembre. La figura 5 muestra el rango de sombras sobre la vivienda en
verano e invierno de 9:00hs a 17:00hs, en donde puede observarse la óptima orientación para la fachada
según la condición climática en ambas ciudades.

Fig. 4– Ganancia solar directa interior de la vivienda para San Juan

Comparativamente, las figuras presentadas en 6 muestran las necesidades de calefacción (H) y refrigeración
(AC) simuladas de ambas localizaciones para los rangos de confort a y b. A simple vista, en ambas figuras se
observa la disminución del consumo energético por parte de M3 y M4 respecto de M1 y M2. En la figura 6
es clara la diferencia de consumo entre ambas localizaciones donde San Juan consume más que Córdoba,
especialmente en verano. No obstante esta diferencia de H se reduce en el escenario de confot b, no así en
cuanto a las necesidades de refrigeración. A continuación se analizan en detalle los consumos energéticos.

4.3. De los consumos energéticos
Para una mejor comparación los resultados se presentan en una tabla resumen (tabla 7) coloreando los
resultados del cálculo respecto de los simulados en blanco. Se repiten valores obtenido de G para observar la
correlación con dichos consumos. Los resultados, tanto de los cálculos, como de la simulación reflejan la
mala performance de las tecnologías tradicionales, las cuales son hipotecas energéticas para sus usuarios
durante más de 80 años (Figura 6). Cuantitativamente en el escenario b de confort, M3 presenta el mayor
ahorro energético con un total de 68,7%, seguido por M4 con un 62,7%, valores más que competitivos.
Merece una reflexión, las diferencias entre los resultados de simulación y los cálculos estacionarios
que recomiendan las normas citadas. Estos últimos, en el caso de cálculo de carga de calefacción no
contemplan la ganacia solar de las viviendas bioclimáticas, estrategia que permite importantes ahorros
energéticos de gas natural. Si consideráramos que durante todos los Grados día la calefacción estuviera
prendida las 24 horas, el consumo resultante sería mucho mayor, sobre dimensionando la capacidad instalada
de los equipos. Por ello, los cálculos han sido criteriosamente establecidos según las horas requeridas para
cada localización en base a estimaciones que consideran la experiencia histórica de consumo en cada ciudad.
Resulta necesario realizar una revisión del cálculo en cuanto a periodos de encendido. Se podría desarrollar
un coeficiente de corrección basado en estadísticas de uso de climatización que pueda incorporarse al
cálculo. Este podría ser un valor obtenido de un gran número de simulaciones numéricas.
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Tabla 7. Resultados de consumos calculados y simulados para cada tecnología en cada localización.
SAN JUAN

Gamb Gadm
G
San Cord
cal
Juan oba
M1

(kWh/mensual)
HEAT AC HEAT AC

2,69

2,23

M2
1,53

SAN JUAN
(GD B20=1275; Verano: 27ºC)

CORDOBA

1,62

M3

1,67

M4

1,59

HEAT

AC

CORDOBA
(GD B20=1118; Verano: 27ºC)

(Kwh/año)
TOTAL
HEAT

AC

TOTAL

12716

9698

73

9771

1686

9127

7164

40

7204

1527

10691

8036

69

8105

6136

1650

7785

5878

59

5938

6868

1369

8238

6022

64

6086

3786

1357

5143

3552

74

3626

18

6534

1346

7880

5729

63

5792

29

3974

1415

5389

3726

77

3804

2488

580

2017

20

11059

1657

1916

614

1621

11

7440

2061

534

1671

19

9164

1582

575

1330

20

1545

479

1252

18

965

453

799

27

1470

471

1191

1011

472

837

CALCULADO

SIMULADO

Fig. 5 – Rango de sombras verano e invierno en San Juan (superior) y Córdoba (inferior).

SAN JUAN

CÓRDOBA

SAN JUAN

TOTAL

TOTAL

HEATING

COOLING

TOTAL

HEATING

COOLING

TOTAL

HEATING

COOLING

TOTAL

HEATING

COOLING

0

HEATING

1000

COOLING

2000

M4

TOTAL

3000

HEATING

4000

M3

M2

COOLING

KWh

5000

M1

TOTAL

M4

HEATING

M3

M2

6000

COOLING

M1

7000

Consumos energéticos escenario a) 18 a 26 ºC

TOTAL

8000

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

HEATING

Consumos energéticos en escenario b) 20 a 28 ºC

9000

COOLING

10000

CÓRDOBA

Fig.6: Necesidades de H y AC. Comparación San Juan y Córdoba. Rango de confort a) 18a26ºC (superior) y b-20a28ºC (inferior)

Fig.7 Consumos en kWh de cada tecnología calculado y simulado. Fig. 8 % de ahorro energético de las tecnologías respecto a M1.
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4.4. De los periodos de recupero de la inversión de sobrecosto (Córdoba)
Por razones de espacio se presentan los resultados de económicos de Córdoba. La tabla 8 y la figura 9 son
significativas para lograr el objetivo principal, ya que muestra las diferencias en consumos energéticos
parciales y totales, los sobrecostos por aislación y el tiempo requerido para recuperar la inversión de dicho
sobrecosto. M3 y M4 logran periodos de recupero altamente competitivos que motivan la aplicación de las
mismas en un futuro inmediato. Si consideramos el usuario consiente del rango de confort 18-26ºC, M4
recupera la inversión en poco más de un año casi igual que M3, la cual genera un 6% mayor que M4. Es
interesante destacar la situación de M2: si bien presenta un ahorro de 19,7% respecto a M1, su período de
amortización es de casi 5 años en ambos escenarios de confort. Es decir, que es una tecnología que fue una
buena solución en un contexto económico energético pasado y actualmente se requieren variantes más
eficientes energética y económicamente. Comparativamente, M3 genera un sobrecosto de sólo 1,2% más que
M2, pero logra un 49% más de ahorro energético.

Porcentaje de ahorro
energético

Ladrillón de canto (7/17/27cm) armado con 2
Fe4.2 c/3 hiladas

60

Malla plástica con Base Coat 15 mm
Base Coat 2mm

50
40

30

Mortero (1:1:5-c.:cal:ar.gruesa lavada)

20

Aislación EPS 30 Kg/m3(7 cm)
VA según cálculo


10

0
M1

M2

% de ahorro energético H

M3

M4

% de ahorro energético AC


Fig. 9 Periodos de recupero de la inversión de cada tecnología (años) y detalle constructivo de M3.
Tabla 8 – Resumen de requerimientos energéticos, porcentajes de ahorros energéticos, sobrecostos y periodos de recupero.
Casos
Requerimientos energéticos simulados (kWh) % de ahorro energético
Sobre
simulados
H
AC
H
AC
Total costo (%)
M1
7440
1686
0
0
0
0
M2
6136
1650
17,5
2,2
19,7
17,2
M3
3786
1357
49,1
19,6
68,7
18,0
M4
3974
1415
46,6
16,1
62,7
13,4

Amortización
Confort 20-28
4,9
2,2
1,7

Amortización
Confort 18-26
4,9
1,3
1,1

5. CONCLUSIONES
El desarrollo del trabajo permitió cumplir con los objetivos específicos planteados. Los resultados del
presente trabajo ratifican la necesidad de diseñar y estudiar la tecnología para cada localización geográfica
considerando en la primera etapa de diseño las Normas IRAM pertinentes. Ante el déficit habitacional
existente en Argentina expresado en la introducción de este trabajo, los organismos de gestión deberían
introducir en sus programas y planificaciones el diseño de edificios de bajo consumo de energía ya que no
existen barreras tecnológicas para su implementación.
El análisis comparativo entre las diferentes opciones tecnológicas de viviendas propuestas demuestra
la eficacia de aplicar criterios bioclimáticos en el proyecto de arquitectura. Es posible mediante la simulación
energética evaluar el comportamiento térmico y mejorar y reformular el diseño de acuerdo a los resultados
que se van obteniendo con el cálculo, sin que esto implique grandes modificaciones en la impronta del
edificio. Al momento del presente trabajo y ante las nuevas tarifas de la energía, el período de recuperación
del sobre costo de inversión en una envolvente vertical energéticamente eficiente tiene además de un
beneficio ambiental, un beneficio económico y social. Una reducción del consumo de energía para mantener
la situación de confort en el ambiente interior de la vivienda permitiría paliar la pobreza energética propia de
las regiones desprovistas de red de energía y/o en la población de menores recursos.
Los resultados energéticos y económicos obtenidos en la vivienda analizada y diseñada de acuerdo a
estrategias bioclimáticas, son auspiciosos. Las evaluaciones permiten visualizar fácilmente el impacto del
ahorro con sólo modificar el muro exterior. Las propuesta M3 y M4 cumplen con las normas de
recomendación para Argentina, alcanzando ahorros energéticos de casi un 50% con un periodo de recupero
muy bajo. Estos dos análisis, sumados a que ambas propuestas han sido diseñadas con materiales locales y de
acceso cotidiano en todo el país y que la mano de obra no es diferente a la tradicional podemos decir con
fundamentos, que es altamente factible su aplicación inmediata en ambas ciudades evaluadas. Incluso para
todas aquellas viviendas ya construidas con M1 (incluso con M2) en ambas ciudades y todas aquellas que se
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encuentran en la zona bioclimática IIIa, aplicar las modificaciones de M4 representaría una mejora cualicuantitativa importante en cuanto al confort de sus habitantes y el ahorro energético masivo. Especialmente
si consideramos que los usuarios recuperan el sobre costo de inversión en menos de 2 años. Aún más, el
periodo podría ser mucho menor si consideramos la descongestión del sistema energético argentino que se
lograría, evitando importación de energía.
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RESUMEN
Nuevos desafíos plantean iniciativas de innovación en la formación universitaria ante la vulnerabilidad
ambiental y la creciente emergencia energética en el marco del desarrollo sustentable y reducir el impacto
ambiental del hábitat construido. Ello exige sensibilizar al productor de hábitat y fortalecer su capacitación
para enfrentar nuevas demandas en el desempeño profesional e institucional y responder a la problemática
ambiental en el contexto de riesgo social y económico. La integración de investigación en la formación
académica, con prácticas metodológicas de experimentación, evaluación y calificación incorporadas
integralmente en el desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo, contribuye a la efectiva
implementación de criterios y herramientas de sustentabilidad en arquitectura, urbanismo y construcción,
favoreciendo su transferencia al campo social y económico en el marco del desarrollo sustentable.
Palabras clave: Investigación, Docencia, Transferencia, Sustentabilidad del Hábitat Construido.

ABSTRACT
New challenges require innovative initiatives in university training to respond to the environmental dangers
and the growing energy emergency in the framework of sustainable development and the reduction of the
environmental impact of the built environment. This requires the training of the producers of environment
and strengthening of their capacity to face new requirements of professional and institutional performance
and respond to the environmental challenge in the context of social and economic difficulties. The
integration of research in academic training, with practices of experimentation, evaluation and classification
incorporated in the development of architectural and urban projects, contributes to the effective
implementation de criteria and tools of sustainability in urban planning, architecture, and construction,
promoting transfer to the social and economic spheres in the framework of sustainable development.
Key words: Research, Teaching, Extension, Sustainable built environment

1. INTRODUCCIÓN
El trabajo presenta el enfoque de plantear conceptos de sustentabilidad desde la academia a fin de orientar su
futura transferencia al medio social, integrando y favoreciendo su efectiva implementación en el desarrollo
de proyectos dando soporte conceptual, político y técnico.
Los proyectos demostrativos contribuyeron a consolidar teoría y práctica a través de procedimientos
experimentales en investigación.
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Ello aporta al diseño, producción y uso del hábitat construido, útil en procesos de transferencia y
promoción de edificaciones de bajo impacto y demanda de energía y alta calidad ambiental.
La implementación de estrategias bioambientales y eficiencia energética, sumado a la integración de
energía solar en diseño, con ejercicios de simulación, tanto física con maquetas en laboratorio como virtual
con programas numéricos, ha permitido visualizar alternativas y resultados con ensayos durante el proceso
de proyecto en distintas escalas, climas y localizaciones, con rápida evaluación del desempeño ambiental. Se
presentan los objetivos académicos, criterios didácticos y su transferencia desarrollados ininterrumpidamente
en la FADU-UBA con el fin de introducir conceptos ambientales en la práctica docente y de investigación en
arquitectura, en apoyo al desarrollo sustentable en grado y posgrado.
La introducción de criterios ambientales y de sustentabilidad en la concepción del diseño y producción
de hábitat edificado, con el aporte de estrategias, técnicas y herramientas, implica afrontar un desafío radical
a las presentes y futuras generaciones de arquitectos, planificadores, legisladores, desarrolladores y
constructores y entrenar a los usuarios para su activa participación.

2. OBJETIVO
Este contexto plantea un doble desafío particularmente importante en la reformulación curricular y la
formación de profesores dada la implicancia que ello presenta en el futuro desempeño docente y su
transferencia a diferentes funciones y actividades.
Ello no solo es vital por su influencia en el campo profesional, sino también por el aporte innovador en
ámbitos institucionales para el desarrollo de nueva legislación edilicia y actualización de la vigente, con la
demanda de normativas de eficiencia energética. De modo que ello es aún más relevante al guiar la
formación, capacitación y entrenamiento de nuevas generaciones de investigadores y profesionales, Figura 1.

CIHE: 3 Campos relacionados
Docencia:

desde 1984

Grado

Investigación: desde 1986
Laboratorio de
Estudios
Bioambientales
Heliodón
Túnel de viento
Cielo artificial

• Introducción al Diseño
Bioambiental
• Introducción a la
Arquitectura Solar
• Energía en Edificios

Posgrado
• Actualización Profesional
• Maestrías

Transferencia:

desde 1994

•ONG: Greenpeace, Vida Silvestre
•Estudios de Arquitectura
•Desarrollos Urbanos
•Fabricantes de materiales
•Normas nacionales

Figura 1. Objetivo: Interacción y retroalimentación de docencia, investigación y transferencia.

Objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•

Incentivar la innovación curricular en grado y posgrado.
Desarrollar capacidades docentes..
Mostrar acciones y experiencias regionales en la Formación de Formadores.
Transferir soporte técnico y apoyo académico en el desarrollo de proyectos.
Promover innovación en la legislación edilicia.
Facilitar la experimentación, simulación y demostración en proyectos.
Ofrecer asistencia técnica al medio profesional e institucional desde la academia.
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3. METODO
El trabajo presenta la serie de acciones encaminadas a promover innovación curricular a nivel de grado y
posgrado, desarrollo de capacidades docentes, experiencias en universidades de Latinoamérica orientadas a
la formación de formadores, y gestiones de transferencia, soporte técnico y apoyo en el desarrollo de
proyectos.
Este método condujo a proporcionar asesoramiento externo, a fin de canalizar iniciativas de
innovación en la legislación edilicia, contando con equipamiento y procedimientos de experimentación,
simulación y demostración en proyectos de variadas escalas, para dar respuesta institucional a organismos
públicos y comitentes privados al establecer un programa de asistencia técnica desde el ámbito académico al
medio social e institucional.
3.1. INNOVACIÓN CURRICULAR
Alentar la innovación y promocionar procesos creativos de diseño integrados a procedimientos y técnicas
con soporte científico, presenta un desafío relevante en la producción de hábitat más sustentable atendiendo
el contexto social, económico y ambiental, crítico ante la escasez de recursos naturales y creciente
dependencia energética del actual desarrollo edilicio.
Ello implica evidenciar la responsabilidad del arquitecto para reducir impactos ambientales y controlar
o evitar el uso de energía, condición fundamental para revertir la actual tendencia al derroche energético, con
creciente impacto ambiental del sector edilicio.
Esta responsabilidad es especialmente importante al entrenar capacidades para proporcionar soporte al
proceso vital de desarrollo, fortalecer el crecimiento socio-económico en diferentes escalas regionales, y
orientar efectivamente el cambio requerido, paralela y fundamentalmente en apoyo al desarrollo sustentable
(Du Plessis, 2002).
En este contexto, los objetivos planteados en 1984 en la FADU-UBA se consolidaron con la iniciativa
de introducir requisitos ambientales en arquitectura, urbanismo y construcción, proceso desarrollado en
forma continua a la fecha, trayectoria que muestra el potencial de esta innovación y la factibilidad de integrar
criterios de sustentabilidad en la producción edilicia en el marco del desarrollo sustentable (de Schiller,
2005).
Su implementación en el contexto académico permite incrementar la inicial sensibilización conducente
a la efectiva y creciente concientización de la situación universal, factor que contribuyó a promocionar la
investigación en el proceso de diseño, favoreciendo una exitosa interacción en la trilogía base: docencia,
investigación y transferencia al campo social y económico, efectiva si se realiza paralela y
complementariamente en el campo institucional y profesional.
3.2. INNOVACIÓN EN GRADO
La introducción del ambiente en arquitectura se produjo al establecer nuevas asignaturas en la Carrera de
Arquitectura en 1984: ‘Introducción al Diseño Bioambiental’ e ‘Introducción a la Arquitectura Solar’.
En las etapas iniciales del proyecto se analizan factores ambientales, condiciones climáticas y
características del sitio, a fin de definir los requisitos de confort y seleccionar las estrategias de diseño que
permitan lograr adecuada habitabilidad con baja demanda de recursos.
Los proyectos muestran la integración de estrategias de diseño y la instrumentación técnica en el
proceso de su desarrollo de diseño. Las decisiones, evaluadas en cada etapa de proyecto, requieren tomar
conciencia y desarrollar objetivamente las pautas iniciales, respondiendo a las condiciones climáticas y
ambientales del sitio seleccionado, atendiendo las limitaciones y el potencial de su correspondiente zona
bioambiental, Figura 2.
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Proyecto en clima frío: captación de energía
solar de baja altura y forma edilicia compacta.

Proyecto en clima cálido y húmedo, con sombra
en espacios exteriores y ventilación cruzada.

Proyecto en clima de altura, con captación de
energía solar, espacios exteriores reparados.

Proyecto en clima calido y seco, de gran
amplitud térmica.

Figura 2. Proyectos de alumnos de grado en Zonas Bioambientales muy diferenciadas: frío-ventoso, cálidohúmedo, frío-seco-soleado de altura y cálido-seco con gran amplitud térmica.
La gran asistencia de alumnos y demanda de nuevos conocimientos en ese campo contribuyeron a la
incorporación de ‘Energía en Edificios’ en 1990, la 3ra asignatura de la trilogía (Evans y de Schiller, 1991;
de Schiller, 2005), junto con cursos de posgrado y de capacitación profesional, relacionados a programas
I+D de investigación y desarrollo, que acompañan y dan soporte al desarrollo de proyectos.
3.3. INNOVACIÓN EN POSGRADO
A la innovación curricular en grado se sumaron en forma paulatina varias iniciativas a nivel posgrado, según
se reseña a continuación:
1986-2000. Programa de Actualización en Diseño Bioambiental, 240 hs presenciales, trabajo
monográfico y proyecto en el Taller de Integración Proyectual.
2005. La Maestría Interdisciplinaria de la Universidad de Buenos Aires en Energía, MIE-UBA
resultante del Programa Interdisciplinario de la UBA en Energías Sustentables, PIUBAES, integra 4
disciplinas de sus respectivas facultades: Derecho, Ciencias Económicas, Arquitectura e Ingeniería, con sede
en la Facultad de Derecho, ya en su 5ta cohorte y creciente inscripción de alumnos.
2017. La propuesta de Maestría en Sustentabilidad en Arquitectura y Urbanismo, FADU-UBA, en
etapa final de evaluación, identifica un área vacante y responde a la demanda en la producción de hábitat
edificado sustentable y energéticamente eficiente en el marco del desarrollo regional.
3.4. CAPACITACIÓN DOCENTE Y FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
En ese marco, se prestó particular atención en relacionar docencia e investigación con el inicio de proyectos
investigación UBACyT concursados en 1986, a fin de dar soporte experimental, logístico e instrumental
estableciendo el Laboratorio de Estudios Bioambientales en 1987.
El equipamiento fijo permite realizar ensayos con maquetas reales: heliodón de múltiples soles o
simulador solar, túnel de viento de baja velocidad y cielo artificial normalizado, Figura 3: a, b y c.
En 2006, al cumplir 20 años de actividad constante, se mejoró su estructura y se modificó su
iluminación led, ya que no solo mantiene su vigencia sino que ha fortalecido su uso complementándose con
los programas de simulación virtual.

1669

Figura 3. Laboratorio de Estudios
Bioambientales del CIHE. a. Heliodón de
múltiples soles: Ensayos en estudios de
Evaluación de Impacto Ambiental. Proyecto de
desarrollo urbano, Buenos Aires.

b. Túnel de viento de baja velocidad: Estudio del
efecto de viento en espacios exteriores en Ciudad
Universitaria, Ciudad de Buenos Aires.

c. Cielo Artificial: Estudios de iluminación natural
con cielo nublado en el Cielo Artificial. Proyecto
Demostrativo CIHE: Centro de Interpretación,
Reserva Ecológica, Buenos Aires.

Cabe notar que los programas de simulación con maquetas virtuales se emplean en forma
complementaria a los ensayos de laboratorio con maquetas reales en el desarrollo de los estudios, de modo
de confirmar los resultados obtenidos en ambos procedimientos.
Este aspecto clave ha sido de práctica habitual por contribuir al mejor desempeño del comportamiento
ambiental y energético de los proyectos en evaluación, verificando los resultados desde ambos enfoques
instrumentales.

3.5. FORMACIÓN DE FORMADORES
La necesidad de formar docentes en el ámbito académico universitario y capacitarlos técnicamente en la
introducción del conocimiento y transferencia de los aspectos ambientales y energéticos, cumple un doble
desafío en el proceso de proporcionar soporte básico y específico que responda a las necesidades urgentes e
innovadoras para lograr un hábitat construido más sustentable.
La implementación de Programas de Formación de Formadores, ProFF, realizados en posgrados de
Méjico 2004 y 2008, Ecuador 2012, convocados por las autoridades académicas, y el Programa de
Formación en Investigación y Docencia, ProFID, llevado a cabo en el IIP-FAU-UCE Ecuador, en el marco
del Programa Prometeo 2013-2014, han mostrado el interés y relevancia de estas acciones a favor de la
capacitación académica y de demostración de aspectos ambientales aplicados en los procesos de diseño.
También han evidenciado los obstáculos que se presentan al modificar prácticas convencionales en
docencia y transmisión de la manera de ‘hacer arquitectura’ sin considerar factores ambientales, un desafío
importante en la formación y desempeño profesional futuro.
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Sin embargo, el panorama general de planes de estudio y componentes curriculares está cambiando en
universidades de la región, en beneficio de un hábitat edificado de menor impacto ambiental con menor
demanda de recursos, potenciando la calidad de diseño.
3.6. EXPERIMENTACIÓN, SIMULACIÓN Y DEMOSTRACIÓN EN PROYECTOS
El desarrollo de ‘proyectos demostrativos’ ha contribuido substancialmente al proceso de experimentación,
brindando soporte teórico a la evaluación ambiental, realizados con el fin de aplicar conceptos identificados
en la búsqueda de mejores prácticas y técnicas para reducir impactos ambientales.
La implementación de técnicas de diseño sustentable en arquitectura y urbanismo (de Schiller, 2008)
permite transferir a la práctica profesional la aplicación de estrategias de diseño bioclimático en laboratorio y
de simulación con programas de computación.
Este proceso ha fortalecido la actividad docente y de investigación del Centro de Investigación Hábitat
y Energía, demostrando la factibilidad de aplicación en proyectos reales, con resultados cuantificables,
compatibilizando la calidad arquitectónica y el diseño de bajo impacto ambiental y alta eficiencia energética
con el bienestar de los habitantes (de Schiller, 2002 y 2010).
3.7. SOPORTE TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS
En este proceso, la presencia de laboratorios ambientales es de vital relevancia (Evans y de Schiller, 2005)
‘haciendo visible lo invisible’ en las etapas de proyecto, evaluando las decisiones que se toman durante su
desarrollo y desde el inicio, muy importante para su desempeño futuro, con mayor detalle, definición
morfológica, relación con el sitio y aspectos tecnológicos e instalaciones.
Las sucesivas pruebas factibles de realizar con maquetas en laboratorio promueven alternativas de
proyecto y permiten evaluaciones objetivas, cualitativas y cuantitativas, analizadas de acuerdo a las
estrategias de diseño previamente seleccionadas para lograr el desempeño requerido con recursos disponibles
en contextos específicos.
Este es un aspecto clave para definir respuestas tecnológicas como tendencias en diseño, focalizando
aspectos de sustentabilidad en la enseñanza de la arquitectura y fortaleciendo la transferencia del ‘know-how’
al campo institucional y profesional.

4. RESULTADOS
El proceso contribuye así a promover diseños con base técnica y fuerte compromiso social y conciencia
ambiental, para plantear criterios sólidos de proyecto de bajo impacto y alto desempeño ambiental, y
eficiencia en el uso de recursos, aspecto crítico en la factibilidad de costos económicos y sociales.
Este enfoque requiere contar con conocimientos sólidamente fundados y aplicaciones flexibles de
estrategias de diseño bioclimático para optimizar las condiciones naturales y reducir la dependencia en
fuentes convencionales de energía.
Relevante también lograr el uso racional de los limitados recursos convencionales, e integrar las
energías renovables en el diseño, según escala y condiciones generales y particulares del proyecto.
4.1. TRANSFERENCIA AL MEDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA
Lograr mejores condiciones ambientales con acondicionamiento natural, radiación solar, movimiento de aire
e inercia térmica, bajo mantenimiento y reducidos sistemas de climatización, flexibilidad de uso y relación
interior-exterior, logra importantes beneficios en salud y productividad, aspectos clave de sustentabilidad
social.
Este proceso de interacción integra la teoría y la práctica del diseño sustentable (Goncalves y Camelo,
2007) y contribuye a integrar conceptos teóricos y aplicaciones practicas.
Con ese objetivo se estableció el Programa de Asistencia Técnica en Arquitectura Bioambiental
(Resol. CD 222/1994), con sede en el CIHE, el cual brinda asesoramiento profesional e institucional, con el
apoyo del Laboratorio de Estudios Bioambientales.
Las Figuras 4 a 6 muestran varios proyectos demostrativos del CIHE donde se implementaron
conceptos de diseño bioambiental y sustentabilidad, de la ‘teoría a la práctica’ en diferentes contextos: el
Centro de Interpretación, Reserva Ecológica, Buenos Aires, una casa solar en clima frío, y el Aeropuerto
Ecológico de Galápagos, Ecuador, Patrimonio Natural de la Humanidad.
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Figura 4. Integración de estrategias de acondicionamiento natural en un proyecto demostrativo para la
Secretaría de Medio Ambiente, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Figura 5. Vivienda unifamiliar en clima frío,
Bariloche, Patagonia Argentina, con la
implementación de estrategias de diseño
bioambiental y la integración de sistemas solares
(ganancia solar directa, invernadero, muro
acumulador, colectores solares, lecho de piedra y
tecnología fotovoltaica), sumado a la forma
compacta y el desempeño de la envolvente de
gran aislación térmica.

Figura 6. Dibujo inicial, 2009, proyecto de la Aeropuerto Ecológico de Islas Galápagos,
Terminal de Pasajeros, Aeropuerto Ecológico de construido y operando, certificado LEED Gold,
Islas Galápagos, Ecuador,.
USGBC, 2014.
A través de este Programa se asesora desde el ámbito académico al medio social e institucional,
fortaleciendo la transferencia al medio y la función social de la formación universitaria.
La interacción entre docencia, investigación y transferencia a la práctica, ha favorecido el desarrollo, la
experimentación y la aplicación de actitudes innovadoras necesarias para incorporar medidas de
sustentabilidad en arquitectura (Evans, 2010) y completa el círculo ‘virtuoso’ de los 3 campos
interrelacionados, en constante retro-alimentación, atento a responder a las nuevas demandas que
contribuyan en forma efectiva al desarrollo sustentable.
4.2. APORTE DE INNOVACIÓN EN LA LEGISLACIÓN EDILICIA
Modificar la práctica profesional convencional, ligada al desempeño que ofrece el mercado y el actual marco
institucional, frecuentemente desactualizado, que requiere reformas y mejoras en la edificación y en la
legislación, presentando un obstáculo a la innovación y la inclusión de nuevas practicas de certificación,
etiquetado o calificación de arquitectura sustentable (Evans, 2010).
A fin de superar esas barreras, se desarrollaron estudios sobre códigos de planeamiento y edificación,
elaborados para mostrar alternativas edilicias que permitan mejorar la calidad ambiental sin afectar la
sustentabilidad económica de proyectos urbanos, Figura 7.
En un estudio de morfología urbana, se propusieron formas alternativas manteniendo superficie y
volumen, evaluando el desempeño ambiental de cada caso para determinar la propuesta más favorable,
Figura 8.
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Figura 7. Estudio de la transformación y calidad ambiental del tejido urbano de Buenos Aires, y su
relación con los códigos de planeamiento y desarrollo urbano y de edificación.

Simulación numérica de sombras: 4 alternativas

Figura 8. Alternativas de morfología edilicia e impacto ambiental.
Los resultados fueron presentados luego a las autoridades municipales mostrando la importancia de
adecuar altura, densidad y factor de ocupación, previamente exigidas. Para ello se realizaron ensayos en
laboratorio, combinados con simulación numérica, comparando formas teóricas alternativas de desarrollo
urbano.

5. CONCLUSIONES
La formación académica en grado, posgrado y la actualización profesional se enriquece con experiencias en
investigación y transferencia, mientras prueba la factibilidad de integrar técnicas y diseño orientados a la
sustentabilidad, atendiendo el aspecto ambiental, social y económico.
Interesante notar que el proceso realizado también ha permitido identificar una serie de barreras y
potenciar oportunidades de aplicación de criterios y estrategias de diseño sustentable, contrapuestos a la
práctica convencional.
Sin embargo, también ha mostrado ser eficaz al momento de implementar innovaciones sobre la
eficiencia y durabilidad de las edificaciones, una vez que se explicita su aporte conceptual y técnico,
particularmente su inserción en las crecientes demandas de la sociedad.
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El desafío de lograr un hábitat edificado, ambientalmente responsable y amigable con el usuario,
atendiendo contextos regionales de vulnerabilidad climática y emergencia social, impactando en el campo
económico, desafiando los efectos del cambio climático y crisis energética.
El mejoramiento del desempeño ambiental de las edificaciones responde así al contexto social,
económico y ambiental de los nuevos requerimientos de las ciudades latinoamericanas en la búsqueda de un
futuro sustentable, fortalecido por la formación y la práctica de sustentabilidad en arquitectura y urbanismo.
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RESUMEN

La resistencia térmica R de la envolvente es uno de los factores más importantes que afectan a la
performance térmica de un edificio. Una determinación confiable de R in-situ es necesaria para la evaluación
real de esta performance. Para determinar R a partir de mediciones existen diversos métodos que asumen
condiciones estacionarias o dinámicas. El objetivo de este trabajo es la comparación de tres métodos para el
cálculo de R a partir de mediciones de temperaturas superficiales y de flujo de calor en un prototipo de
casilla, durante el verano. Se implementaron en Python los métodos: promedio (estacionario y con
correcciones por acumulación), de Anderlind (dinámico) y de Fourier de analogía eléctrica (dinámico). Se
comparó el tiempo de convergencia de los métodos y su aplicabilidad según las condiciones experimentales.
Los resultados encontrados para R resultaron aceptables con la condición de tener períodos de mediciones
extendidos (más de 30 días) y con una diferencia máxima entre ellos del 20%.
Palabras-clave: resistencia térmica, método promedio, método dinámico, método de Anderlind.

ABSTRACT

The thermal resistance R of the envelope is one of the most important factors that affect the thermal
performance of a building. A reliable estimate of R is necessary for the real evaluation of the thermal
performance. There are several methods for determining R for on-site measurments that asume stationary or
dynamic conditions. The objective of this work is the comparison between three methods for calculating R
from superficial temperatures and heat flux measurements, in a building prototipe in summer conditions.
Three methods were implemented in Python language: average method (stationary and with storage
corrections), Anderlind's method (dynamic) and the Fourier transform based on thermic-electric analogy
(dynamic). The convergence time was compared and the method's applicability depending on experimental
conditions. The results obtained were acceptable under the conditions of having long measurement times
(more than 30 days), and the different methods showed a maximun difference of 20% in the results for R.
Keywords: Thermal resistance, average method, dynamic method, Anderlind method.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente los edificios consumen a nivel global, aproximadamente un 30% de la energía final
(IPEEC, 2015) y se espera que este porcentaje crezca en el futuro con el crecimiento de las poblaciones
urbanas. Por ejemplo, entre 2000 y 2012 el consumo de los edificios a nivel mundial se incrementó en un
18%, y de continuar esta tendencia, se estima que dicho consumo se incrementará en un 50% desde 2012 a
2050.
La reciente incorporación de la Argentina al IPEEC (Alianza Internacional para la Cooperación en
Eficiencia Energética) en marzo de 2017, implica un gran desafío para el país. Este organismo cuenta con 16
miembros pertenecientes al grupo de las 20 (G20) economías que representan más del 75% del consumo
mundial de energía y de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (IPEEC, 2015). El objetivo es
trabajar conjuntamente en la implementación de políticas y medidas de eficiencia energética. Una de las
principales y más efectivas herramientas para reducir el consumo energético de los edificios en escala masiva
y a largo plazo es la legislación (standards, regulaciones, normativas, etc.). En el IPEEC, el grupo de trabajo
BEET (Building Energy Efficiency Taskgroup) destacó entre los temas de mayor interés a desarrollar de
manera conjunta el desarrollo de métodos para comparar la performance energética de edificios medida insitu con los resultados requeridos por los estándares de cada país.
Uno de los factores más importantes que afectan la performance energética es la resistencia térmica R
de la envolvente. Para sistemas constructivos bien conocidos, los valores de resistencia térmica se encuentran
tabulados en las normas o se pueden obtener de los datos del fabricante. Sin embargo, en la realidad existen
otros factores que modifican la resistencia térmica, como el método de construcción (espesor de revoques,
preparado de la mezcla, etc.), inhomogeneidades, envejecimiento, humedecimiento, y factores relacionados
con la misma mano de obra. Por esta razón, las mediciones in-situ de las propiedades térmicas de la
envolvente, tal y como fue construida, es una temática que ha cobrado protagonismo en los últimos años
(Cesaratto y De Carli, 2013; Byrne et al., 2013; Biddulph et al., 2014; Roels et al., 2015).
La resistencia térmica R puede determinarse a partir de medidas de las temperaturas superficiales
interior y exterior del muro y del flujo de calor a través del mismo. Existen dos grandes grupos de métodos:
los de estado estacionario y los dinámicos. Los primeros requieren de largos periodos de tiempo, están
limitados a ciertas estaciones del año (principalmente invierno) y tienden a eliminar el efecto de la masa
térmica. Los segundos, en cambio, pueden aplicarse a un rango más amplio de condiciones meteorológicas y
permiten obtener información relacionada con la masa térmica del muro (Deconinck, 2016).

2. OBJETIVO
El presente trabajo realiza una comparación de tres métodos diferentes para estimar la resistencia
térmica del muro de un prototipo a partir de datos medidos durante el verano 2016-2017. Se comparan el
método promedio convencional (estacionario y con correcciones por acumulación), el método de Anderlind
(dinámico) y el método de la transformada de Fourier (dinámico) y se discute las limitaciones de cada uno
cuando se utilizan en períodos de verano.

3. MÉTODO
Se describen a continuación los distintos métodos utilizados para el cálculo de la resistencia térmica
(R) de un elemento de muro.

3.1. Método promedio (ISO 9869-2014)
Es el método más generalmente aceptado y se basa en la suposición de condiciones cuasi-estacionarias
de medida. Calcula la resistencia R del elemento [m²K/W] como:
N

∑ (T si, j−T se , j)

R= j=1

(Eq. 1)

N

∑qj
j=1

donde:
Tsi,j y Tse,j son las temperaturas superficiales internas y externas respectivamente para la medición j [°C].
qj es el flujo de calor a través del elemento de muro en el instante j [W/m²].
N es el número de datos totales medidos.
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El método supone que todo el flujo de calor medido desde el interior ha atravesado el componente
edilicio, lo cual sólo es cierto si las cantidades de calor almacenado en el elemento son iguales al principio y
al final de las mediciones. Dado que las condiciones estacionarias difícilmente se encuentren en situaciones
experimentales, este método considera el promedio de los datos como una aproximación a las medidas bajo
condiciones estacionarias. Para que esta aproximación tenga validez son necesarias las siguientes
condiciones: los promedios deben ser tomados en un período suficientemente largo de tiempo, el flujo de
calor que atraviesa el elemento debe ser mucho mayor que la tasa de cambio de la energía almacenada
(difícil de alcanzar en verano), y las propiedades térmicas de los materiales componentes son constantes
durante el ensayo.
3.1.1. Corrección por masa térmica
La norma ISO 9869 sugiere una corrección para tener en cuenta los efectos de la masa térmica:
N

∑ (T si, j−T se, j)
R=

j=1

N

F δ T + F δT
∑ q j− i iΔ t e e
j=1

(Eq. 2)

donde:
Fi y Fe son los factores de masa térmicos internos y externos respectivamente (cuyos valores se describen en
la norma) [J/m²K].
δTi (δTe) es la diferencia entre el promedio de la temperatura interna (externa) 24 horas antes de la medición
y el promedio de la temperatura interna (externa) durante las primeras 24 horas del período de análisis [K].
Δt es el intervalo de tiempo entre dos mediciones [s].

3.2. Método de Anderlind
Este método incluye las variaciones de flujo de calor a través de las componentes de un edificio
considerando tanto el estado estacionario como el transitorio, se resuelve por regresión lineal múltiple, según
la Ecuación 3:
15

20

1
q j = ( T si,j−T se,j ) + ∑ X n ( T si,j−n+dt −T si,j−( n−1 ) +dt ) + ∑ Y m ( T se,j−m+dt −T se,j− ( m+1 )+dt ) +Z ( T si,j+ 1/2 −T si,j−1/2 )
R
n=0
m= 0
(Eq. 3)

donde dt es el salto de tiempo considerado [horas], el índice j indica la posición de la fila y considera un
salto de ½ hora, y los parámetros R, X n, Ym y Z son los parámetros de la regresión múltiple. Los valores
recomendados por la bibliografía para dt es de 2 horas (Anderlind, 1992).
El primer término de la Ecuación 3 representa las variaciones del flujo de calor debido a los cambios
estacionarios de las temperaturas superficiales, mientras que el segundo y tercer término representan las
fluctuaciones instantáneas en el flujo de calor debido a los cambios de temperatura del pasado, de las
superficies interior y exterior. El último término considera la influencia que puede tener la lectura de los
medidores de flujo cuando es sometido a los cambios de temperatura. Es un término que se agrega para
reducir el error estándar.
La ventaja de éste método es que, el efecto en el las medidas de flujo de calor debido a las
variaciones en las condiciones climáticas, se vean representadas en el término de la parte transitoria mientras
que el efecto del estado estacionario queda aislado en el primer término de la ecuación y de esta manera se
puede despejar fácilmente la resistencia térmica de la pared del edificio. La aplicación del método de
regresión de Anderlind es directa y sencilla, solo se debe establecer cuantas diferencias de temperaturas del
pasado se incluirán en el modelo. En este trabajo se tomaron diferencias de temperaturas de hasta 10 horas
atrás y los datos tienen un tiempo de muestra de 30 minutos.

3.3. Método de Fourier basado en la analogía eléctrica
El método de Fourier es un método dinámico basado en la analogía térmico – eléctrica. En su forma
más simple, la analogía eléctrica de un muro sujeto a temperaturas superficiales interior y exterior Tsup,
ext(t) y Tsup, int(t) puede representarse como un circuito de dos resistencias similares y un capacitor, como
se muestra en la figura 1.
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R/2

R/2

Tsup, ext(t)

qint

C

Tsup, int(t)

Figura 1: Analogía eléctrica de un muro con un capacitor y dos resistencias.
Si las fuentes son senoidales, este circuito es de sencilla resolución, pudiéndose encontrar la
resistencia total R a partir de las temperaturas superficiales y el flujo de calor q. En general, Las temperaturas
superficiales no son puramente senoidales, por lo que se utiliza un desarrollo en serie de Fourier para
representarlas como una sumatoria de ondas senoidales. El principio de superposición permite entonces
obtener el valor de R con la Ecuación 4:

R=

|Y sup,ext ( 0)−Y sup,int ( 0 )|
|Y q ,int (0)|

(Eq. 4)

donde:
Ysup,ext(0) es la transformada Discreta de Fourier (DFT) de los datos de temperatura superficial interior
medidos, para la frecuencia ω = 0.
Ysup,int(0) es la DFT de los datos de temperatura superficial interior medidos, para ω = 0.
Yq,int(0) es laDFT de los datos de flujo de calor interior medidos, para ω = 0.
Las componentes de la transformada discreta de Fourier de una señal muestreada con N valores

f [ 0 ] a f [ N−1 ] y un periodo de muestreo de T, se calculan según la Ecuación 5:
N −1

−j

Y [n ]= ∑ f [ k ] e

2π
nk
N

(Eq. 5)

k= 0

Si bien en este trabajo nos remitimos exclusivamente a la resistencia, cabe destacar que también es
posible encontrar la masa térmica mediante la aplicación de éste método dinámico.

3.3. Descripción del muro y medidas experimentales
Las medidas se realizaron sobre el muro orientado al Norte, de una casilla experimental ubicada en el
Campus del INENCO, en la Universidad Nacional de Salta. La casilla está construida en ladrillones
cerámicos huecos, y se encuentra revocada solo del lado interno.
Se realizaron medidas de temperatura superficial sobre la pared Norte, del lado externo e interno, de la
temperatura ambiente en el exterior e interior de la casilla y medidas de flujo de calor a tráves de un
elemento representativo de la pared Norte. Las medidas de temperatura sobre las paredes se tomaron con
termocuplas conectadas a dataloggers HOBO, con los que también se registró la temperatura del aire en el
interior de la casilla. La temperatura ambiente (exterior) se registró con una estación meteorológica Vantage
Pro II ubicada en la terraza del edificio del INENCO, a unos 50 metros de la casilla experimental. Las
medidas de flujo de calor fueron tomadas con un sensor Hukseflux HFP01, y registradas con un datalogger
NOVUS.
Tabla1: Características térmicas de la pared a medir.

Ladrillo hueco
Revoque

e [m]
0,12
0,025

R [m²K/W]
0,48
0,258

C [kJ/m²K]
126
39,9

En la Tabla 1 se muestran las características térmicas del muro a medir, e representa el espesor del
elemento en metros, R la resistencia térmica estimada [m²K/W] y C la capacidad térmica de cada elemento
[kJ/m2K]. Estas características térmicas se estimaron a partir de elementos constructivos similares
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caracterizados en las normas IRAM (IRAM 11601, 2002) y se utilizaron para realizar las correcciones por
masa térmica necesarias para el método promedio corregido.
Se tomaron medidas en un período de verano, entre el día 16 de diciembre de 2016 y el día 6 de
febrero de 2017, en un total de 52 días. Cabe aclarar que las ventanas y puertas de la casilla permanecieron
cerradas y no se dispuso de ningún sistema de refrigeración ni calefacción dentro de la casilla, lo que resultó
en una variabilidad térmica reducida entre el interior y el exterior.

Figura 2: Muro Norte de la casilla experimental donde se realizaron las mediciones.
Los datos obtenidos se procesaron y los distintos métodos de cálculo se implementaron en el lenguaje
de programación Python™, de código abierto.

4. RESULTADOS
Se presentan a continuación los resultados experimentales de las medidas de temperaturas interna y externa
del muro Norte (°C) y el flujo de calor a través de sus componentes (W/m 2).

Figura 3: Datos medidos in-situ para un día completo dentro del período de toma de datos.
En la Figura 3 se observan, a modo de ejemplo, los datos medidos en el sitio experimental durante un
día completo dentro del período de 52 días de adquisición de datos. La curva de color azul (T amb)
representa la temperatura ambiente [°C]; la curva de color rojo (Text – Tin) es la diferencia entre la
temperatura de la pared medida en la superficie externa y la temperatura de la pared en la superficie interna;
y la curva verde (Q) representa el flujo de calor que atraviesa un elemento de pared en unidades de [W/m²].
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Como se observa de los datos experimentales el flujo de calor medido resulta bastante pequeño, con
un valor máximo en todo el período de medición de 8,4 W/m². Esto se debe a la época del año de toma de
datos (verano) y al hecho de que la pequeña construcción no tiene refrigeración interna, por lo que las
diferencias de temperaturas entre el interior y el exterior no superan en ningún momento de la experiencia los
13°C. Estas condiciones limitan la aplicabilidad y la convergencia de los métodos, hecho que motivó el largo
período de toma de datos.
Con estos datos se aplicaron los tres métodos de determinación de R antes mencionados. Los
resultados obtenidos de cada uno de ellos se muestran a continuación:

Figura 4: Resultados del cálculo de R con el método promedio para distintas cantidades de días de
medición.

Figura 5: Valores calculados de R mediante el método promedio con correcciones por masa térmica, para
distintas cantidades de días de medición.
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Figura 6: Resultados obtenidos para R con el método de Anderlind, para distintas cantidades de días de
medición.

Figura 7: Resultados del cálculo de R con el método de Fourier con análogo eléctrico, para distintas
cantidades de días de medición.
Se puede apreciar en las Figuras 4, 5, 6 y 7 que todos los métodos implementados han convergido a
valores parecidos de R, en distintos tiempos de medición. Para analizar esta convergencia tomamos los
valores promedio de R en los últimos 5 días y analizamos las desviaciones estándar asociadas a los valores
calculados respecto de este promedio.
En la Figura 8 se presentan las desviaciones estándar de los distintos métodos con respecto a la
cantidad de días de medición.
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Figura 8: Desviaciones estándar de los distintos métodos según la cantidad de días involucrados.
Con un criterio de convergencia basado en que la desviación estándar no exceda el 10% del valor de
R calculado para esos días se puede afirmar que: los métodos promedio y promedio con correcciones de
masa térmica convergen después de los 30 días de mediciones, el método de Anderlind converge en 20 días y
el método de Fourier lo hace también a partir de los 30 días.
Teniendo en cuenta los valores calculados con los últimos 5 días de mediciones, donde todos los
métodos han convergido, se presentan los resultados finales en la Tabla 2:
Tabla 2: Resultados obtenidos para el final de los días de mediciones, todos en [m 2K/W].
Método
R (promedio)
Promedio
0,268
Promedio correcc.
0,259
Anderlind
0,348
Fourier
0,299

Mín
0,242
0,244
0,347
0,283

Máx
0,290
0,275
0,352
0,307

Desviación est
0,008
0,008
0,001
0,006

Cabe notar que el método de Anderlind, a pesar de haber convergido con pocos días de datos, entrega
resultados crecientes de R a medida que se aumenta la cantidad de datos involucrados. Si se observan los
resultados obtenidos entre los días 15 y 22 con éste método, se obtiene un valor de R sensiblemente menor
(0.3) con una desviación estándar promedio de 0.002. Estos valores parecen ajustarse mucho mejor a los
obtenidos con los otros métodos.
Los métodos promedio (con y sin correcciones) muestran una convergencia a partir de los 30 días de
mediciones, lo cuál resulta bastante extendido para una situación experimental. Sin embargo esto es
considerado satisfactorio dado que la norma ISO 9869 establece que estos métodos tienden a fallar en
condiciones de verano.
Por su parte el método de Fourier muestra una tendencia a converger hasta el día 15, luego del cuál
sufrió una perturbación grande que requirió otros 15 días más para estabilizar los resultados. Esto se debe
que entre esos días el clima local presentó considerables bajas en la temperatura y en la insolación dadas por
una fuerte tormenta seguida de un frente frío de aire que alteró las condiciones climáticas que se venían
dando.
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5. CONCLUSIONES
Este trabajo muestra una comparación de los distintos métodos de caracterización térmica para
elementos de una construcción a partir de mediciones in-situ de temperaturas superficiales y flujo de calor a
través de las paredes, en condiciones climatológicas de verano. A partir de los resultados obtenidos se puede
concluir que todos los métodos utilizados han convergido con un suficiente tiempo de mediciones, sin
embargo existe una diferencia de hasta un 20% en los distintos valores de R obtenidos. Las condiciones
estivales de medición resultan un gran inconveniente en la aplicabilidad y el tiempo de medición para los
métodos, dados los bajos flujos de calor medidos y la poca diferencia entre las temperaturas.
Los métodos promedio (estácionario) y promedio con correcciones han convergido a partir de los 30
días de mediciones, algo esperable para este tipo de métodos que no tienen en cuenta el carácter dinámico
que se evidencia principalmente en el verano (Deconinck, 2016). Sin embargo se ha demostrado que con un
suficiente tiempo de toma de datos es posible obtener valores representativos de R con pequeñas
desviaciones estándar, pero con una limitación que no mejora aún si se extiende la cantidad de datos.
El método dinámico de Fourier basado en la analogía térmico-eléctrica mostró una buena
convergencia y una menor desviación estándar, sin embargo, se mostró muy susceptible a las condiciones
meteorológicas. Por su naturaleza de analogía ondulatoria, una variación de los flujos de calor y temperaturas
(por ejemplo producto de una tormenta estival o un frente frío) puede introducir perturbaciones que alargan
sensiblemente el tiempo de convergencia como puede observarse en la Figura 7.
El método de Anderlind mostró una rápida convergencia hacia un valor representativo de la resistencia
del elemento de muro con una desviación estándar muy pequeña. Se presentaron problemas al aumentar el
caudal de datos involucrados en el cálculo, ya que el valor resultante presentó un leve crecimiento sostenido
en el tiempo, alejándose de los valores estimados por los otros métodos.
Como proyección a futuro de este trabajo se realizarán medidas in-situ del mismo elemento de muro
en la casilla experimental, en distintas épocas del año (otoño o primavera e invierno). Esto permitirá
determinar R con distintas condiciones que reduzcan las diferencias entre los métodos, como así también
validar la aplicabilidad de los métodos en las distintas estaciones.
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RESUMO

Este estudo investiga o desempenho de elementos de controle solar com formas complexas desenvolvidos
com modelagem paramétrica e fabricação digital. Tais formas complexas foram obtidas através da
exploração de diagramas de Voronoi para geração de malhas. Como método, foram realizadas avaliações de
admissão da radiação solar, distribuição da luz natural e redução de ofuscamento, empregando simulação
computacional e medições em protótipo. Para as modelagens foi empregada a suíte de aplicativos
Rhinoceros3D+Grasshopper, para as simulações computacionais foram utilizados os plug-ins Diva-forRhino e Ladybug. Complementarmente foi empregada fabricação digital para produção de um protótipo
utilizado para avaliações de ofuscamento através de fotografias HDR. Como principais resultados, observase que o emprego dos elementos de controle solar analisados, contribuiu com o controle da admissão de
radiação solar, melhor distribuição da luz natural e redução do ofuscamento nos ambientes de análise.
Observa-se em destaque os efeitos da profundidade e inclinação nos elementos de controle analisados,
respectivamente à homogeneidade na distribuição da luz natural e seletividade na admissão de radiação solar
entre inverno e verão. Os mascaramentos apresentados ao final deste trabalho demonstram que apesar de
todo desenvolvimento de ferramentas de modelagem e simulação, a simples compreensão da geometria da
insolação segue imprescindível para o adequado desempenho dos elementos de controle solar.
Palavras-chave: elementos de controle solar, geometrias complexas, desempenho térmico e lumínico.

ABSTRACT

This study investigates the performance of complex shapes solar control devices developed with parametric
modeling and digital fabrication. These complex shapes were obtained by the use of Voronoi diagrams to
generate meshes. As methodology were performed evaluations regarding solar radiation admission, daylight
distribution and glare reduction, using computational simulation and measurements in a prototype. For the
modeling the digital tools suite Rhinoceros3D+Grasshopper was used. For the computational simulations,
the Diva-for-Rhino and Ladybug plug-ins were used. Complementary digital fabrication was used to produce
a prototype used for glare evaluations through HDR photographs. As main results the solar control devices
contributed to the control of solar radiation admission, daylight better distribution and glare reduction in the
analysis indoor environment. The effects of depth and inclination of the control devices analyzed,
respectively to the homogeneity in the daylight distribution and selectivity in the admission of solar radiation
between winter and summer, are highlighted. The shading masks presented at the end of this paper
demonstrates that despite all the development of modeling and simulation tools, the simple understanding of
the solar geometry is essential for the adequate performance of the solar control devices.
Keywords: solar control devices, complex geometries, thermal and luminic performance.
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1. INTRODUÇÃO
Considerando a importância das edificações no consumo energético total e o fato de que os envelopes
construtivos são responsáveis pelas trocas térmicas com o meio, assim como a admissão de luz natural, o
desempenho energético dos sistemas de fachadas vem se tornando cada vez mais importante na produção
arquitetônica contemporânea (FAJKUS, 2013), situação na qual os elementos de controle solar podem
contribuir com o desempenho das edificações, principalmente devido ao aumento das áreas envidraçadas nos
edifícios atuais (BADER, 2010; CHO; YOO; KIM, 2014).
Relativamente às questões térmicas, avaliando a aplicação de elementos de controle solar em edifícios
residenciais Cho; Yoo e Kim (2014), identificam que de 33% a 40% do consumo energético com
climatização é decorrente dos ganhos de calor por radiação através das aberturas, complementarmente, Bader
(2010) identifica a possibilidade de redução da radiação incidente na ordem de 75%, considerando
configurações de elementos de controle que ainda permitam bom acesso visual aos ambientes externos.
Jakubiec e Reinhart (2011) observam que, os elementos de controle solar podem trazer benefícios ao
desempenho lumínico das edificações, contribuindo com uma melhor distribuição da luz natural e redução da
probabilidade de desconforto visual. Segundo Reinhart e Wienold (2011), uma avaliação integrada do
desempenho lumínico de uma edificação deve considerar: a disponibilidade anual da luz natural, o conforto
visual e as cargas térmicas.
Quanto às medidas para avaliação da admissão e distribuição da luz natural, compreende-se a
Autonomia da Iluminação Natural (DA) – Daylight Autonomy como a porcentagem de horas ocupadas do
ano onde um valor mínimo de iluminância, no caso 300lx, é atingido em determinados pontos no ambiente
(REINHART; WIENOLD, 2011), como limitação, a medida DA não apresenta limite superior, dificultando a
identificação da possibilidade de desconforto por admissão excessiva de luz (NABIL; MARDALJEVIC,
2006). Já a medida UDI - Useful Daylight Illuminances se apresenta mais completa, estabelecendo limite
inferior de 100lx e superior de 2.000lx para admissão da iluminação natural (REINHART, F;
MARDALJEVIC; ROGERS, 2006), tanto as medidas de DA, quanto de UDI são expressas em porcentagem
das horas do ano (%) para cada ponto analisado.
Quanto às analises de conforto visual, as medidas Daylight Glare Index (DGI), Unified Glare Rating
(UGR) e Daylight Glare Probability (DGP), quantificam de maneira geral o ofuscamento pelo tamanho,
posição e luminância da fonte luminosa em comparação com a luminância média do ambiente (JAKUBIEC;
REINHART, 2012). Entre as medidas de ofuscamento existentes, a DGP apresenta-se como a mais precisa
(WIENOLD; CHRISTOFFERSEN, 2006; JAKUBIEC; REINHART, 2011), se diferenciando das demais por
avaliar o valor da iluminância em um plano vertical nos olhos dos observadores. Tais medidas podem ser
obtidas tanto por simulação computacional, quanto por medições através do mapeamento das luminâncias
utilizando fotografias HDR (high dynamic range), técnica que emprega uma série de fotografias digitais com
diferentes exposições para registar a amplitude das luminâncias em uma cena estática (DOYLE;
REINHART, 2010).
Paralelamente às questões de conforto e eficiência energética no ambiente construído, observa-se que
o emprego de ferramentas digitais nos processos de projeto e produção se estabeleceu nas últimas décadas
como um dos principais direcionadores de exploração na arquitetura contemporânea (CASTLE, 2013). As
tecnologias digitais vêm se tornando importantes não apenas para uma representação gráfica mais ágil e
precisa, mas também no auxílio das decisões de projeto, através do emprego integrado de recursos como
modelagem paramétrica e simulação computacional (DUNN, 2012), facilitando a concepção, representação e
avaliação de formas complexas (não ortogonais). A variabilidade de soluções proporcionada pela modelagem
paramétrica facilita que sejam avaliadas diversas alternativas de projeto antes da escolha de uma solução
definitiva (KOLAREVIC; MALKAWI, 2005), situação onde a simulação computacional pode ser integrada
como importante ferramenta de auxilio a tomadas de decisão.
Além das mudanças nos processos de projeto, pode-se observar o impacto do desenvolvimento das
ferramentas digitais também nos processos de produção na arquitetura contemporânea (OXMAN, 2006). A
apropriação e adaptação de processos de fabricação digital, já empregados na engenharia e design industrial,
tem resultado em inovações tecnológicas em uma parte cada vez maior das edificações atuais, possibilitando
maior liberdade formal e customização das soluções de projeto (KOLAREVIC, 2003).

2. OBJETIVO
Este artigo tem por objetivo analisar a transmissão de radiação solar, o desempenho lumínico e a capacidade
de redução da probabilidade de ofuscamento de elementos de controle solar com formas complexas,
desenvolvidos com modelagem paramétrica e fabricação digital.
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3. MÉTODO
A metodologia foi organizada segundo as etapas a seguir: (1) modelagem paramétrica dos elementos de
controle solar; (2) simulações computacionais referentes à admissão de radiação solar e ao desempenho
lumínico; (3) avaliação de ofuscamento por simulação computacional; (4) produção de protótipo por
fabricação digital e avaliação de ofuscamento utilizando fotografias HDR (5) análises de mascaramentos
gerados por simulação computacional.

3.1. Modelagem paramétrica dos elementos de controle solar
Utilizando a suíte de modelagem paramétrica Rhinoceros3D+Grasshopper foi desenvolvido um elemento de
proteção solar, nomeado neste trabalho como Voronoi-01, devido à utilização de um diagrama de Voronoi
para a distribuição de suas células. A escolha desta geometria se baseia na ideia de explorar a potencialidade
da ferramenta de modelagem utilizada, além de investigar o comportamento de formas complexas como
elementos de controle solar.
Visando o estabelecimento das relações de causa e efeito entre a geometria e desempenho dos
elementos de controle solar, foram definidos os seguintes parâmetros geométricos de variação entre os
modelos: profundidade, espessura e inclinação dos componentes (no caso, das aletas), como apresentado na
Figura 1, juntamente com o algoritmo do Grasshopper e resultado final do modelo Voronoi-01.

Figura 1: Parâmetros geométricos dos elementos de controle solar, algoritmo do Grasshopper e visualização do modelo Voronoi-01.

Resumidamente, o modelo Voronoi-01 foi gerado através do posicionamento de 123 pontos
internamente a um componente Box de 3m por 3m, a partir dos pontos foram geradas as células com o
componente Voronoi, as sliders destacadas em vermelho no algoritmo, associadas aos componentes Extrude
e Offset, controlam numericamente as variações dos parâmetros geométricos: profundidade, espessura e
inclinação, possibilitando diversas configurações geométricas a partir do modelo Base.
A Figura 2 apresenta os quatro modelos de variações paramétricas desenvolvidos. O modelo (A) Base
possui 20 cm de profundidade, 5 cm de espessura nas aletas e não possui inclinação em relação ao plano
normal da fachada. A partir do modelo Base foram desenvolvidos os modelos: (B) Inclinação 45°, (C)
Profundidade 40 cm e (D) Espessura 2,5 cm.

Figura 2: Variações paramétricas do elemento de controle solar Voronoi-01: modelo (A) Base, (B) Inclinação 45°, (C) Profundidade
40 e (D) Espessura 2,5.

3.2. Simulações computacionais referentes à admissão de radiação solar e ao desempenho
lumínico
Utilizando o plug-in DIVA-for-Rhino foram realizadas simulações computacionais relativas à admissão de
radiação solar e luz natural. Em todas as simulações, os elementos de controle solar foram posicionados em
uma fachada plana, relativa a um ambiente de 18m², com dimensões como demonstrado na Figura 3. A área
de fachada (9m²) foi considerada completamente aberta ao exterior, sem a presença de verga ou peitoril.
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O estudo foi realizado para a cidade de Florianópolis-SC (latitude 27°S). Devido à sua maior
sensibilidade à admissão de radiação solar, foi escolhida a fachada oeste para realização das simulações, nas
quais foi utilizado o arquivo climático BRA_Florianopolis.838990_SWERA.epw, disponível em:
https://energyplus.net/weather. Como parâmetros de simulação no DIVA-for-Rhino, foram definidas as
refletâncias das paredes, pisos e teto em 50%, 20% e 70%, respectivamente. Como material dos elementos de
controle solar foi utilizado metal cinza difuso (refletância 50%). O horário de ocupação do ambiente para as
análises de iluminação foi das 8 às 18h.
Em relação à radiação solar, foram realizadas simulações para janeiro e julho, escolhidos por
corresponderem respectivamente aos meses de maior e menor radiação incidente. Para as análises foi
utilizada uma medida comparativa percentual de redução da radiação solar incidente antes e depois da
utilização dos elementos de controle solar, denominada neste trabalho como: “Coeficiente de admissão da
radiação solar incidente (CRS)” expresso em porcentagem. Visando rejeitar qualquer valor diário atípico,
foram utilizados valores mensais cumulativos da radiação incidente em Wh/m².
Devido aos condicionantes climáticos de Florianópolis, foi considerada como critério de eficiência nas
análises realizadas, a capacidade seletiva dos elementos em proporcionar a rejeição da radiação nos períodos
de verão e admissão nos períodos de inverno.
Para as simulações de admissão da luz natural foram empregadas as medidas: Autonomia da
Iluminação Natural (DA300), Useful Daylight Illuminances (UDI100-2000) e Fator de Luz Diurna Médio
(FLD) do ambiente. As simulações foram realizadas para o período do ano inteiro, aproveitando a
capacidade das medidas dinâmicas em caracterizar o comportamento da luz natural ao longo do tempo.
Para as simulações de radiação foi criado um plano vertical de análise afastado internamente 10cm do
alinhamento da fachada, com sensores espaçados em 20x20cm. Para as simulações de admissão da luz
natural foi criado um plano horizontal de análise à 75cm de altura, com sensores espaçados em 50x50cm
(Figura 3).

Figura 3: Dimensões dos elementos de controle solar e ambiente de análise. Planos de análise de radiação e iluminação natural.

3.3. Avaliação de ofuscamento por simulação computacional
Nesta etapa foi avaliada a probabilidade de desconforto visual por ofuscamento no ambiente de análise com
a aplicação do modelo Base (A) do Voronoi-01. Assim como na etapa anterior, foi utilizado o plug-in DIVAfor-Rhino, possibilitando avaliações dinâmicas (ao longo do ano) ou estáticas (para datas e horários
específicos), utilizando a medida DGP Daylight Glare Probability.
Para as simulações, a visão do observador foi definida a partir de uma câmera afastada internamente
5m da fachada e direcionada para a abertura, devido a este ser normalmente o ângulo de visão mais crítico
quanto à probabilidade de ofuscamento.
Comparativamente, foram procedidos testes com e sem a presença do elemento de controle solar,
realizados de forma dinâmica, avaliando o desempenho ao longo do ano e de forma estática, avaliando uma
data e horário crítico com entrada direta de sol no ambiente, no caso, dia 10 de janeiro às 15h, escolhido por
ser o dia do meio do mês avaliado (janeiro) com maior admissão de radiação solar.

3.4. Produção de protótipo por fabricação digital e avaliação de ofuscamento utilizando fotografias

HDR
Complementarmente às análises por simulação computacional, nesta etapa foi produzido através de
fabricação digital um protótipo em escala 1/20 do modelo Base, posteriormente utilizado para avaliar a
probabilidade de desconforto visual por ofuscamento através da técnica de mapeamento das luminâncias por
fotografias HDR. O protótipo foi produzido em plástico PLA, utilizando uma impressora 3D (FDM Modelagem por Fusão e Deposição) CubePro (3D Systems) disponível no Laboratório de Conforto
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Ambiental – LACA – UNIVALI. Para o ambiente de análise foi produzido em MDF um modelo com as
paredes brancas, teto branco e piso na cor original do MDF (Figura 4).
Para obtenção das fotografias HDR foi utilizada uma câmera Cannon EOS 60D (Figura 4), equipada
com uma lente Sigma Circular Fisheye 4.5mm 1:2.8 DC HSM, disponível no Laboratório de Conforto
Ambiental – LABCON – UFSC. As imagens foram tratadas no aplicativo Photolux 3.2, fornecendo as
medidas de Daylight Glare Index (DGI) e Unified Glare Rating (UGR), utilizadas nas análises de
ofuscamento.

Figura 4: Impressora 3D CubePro, processo de fabricação, protótipo Voronoi-01(A), ambiente de análise e câmera Cannon EOS60D.

Foram avaliadas seis situações distintas, separadas em três pares, possibilitando a comparação do
conforto visual do ambiente com e sem a presença do elemento de controle solar. O protótipo foi fotografado
em um dia de sol e céu claro. Nestas análises não está sendo considerada orientação solar no modelo, as
avaliações são feitas apenas em relação à presença ou não de Sol (luz direta) no interior do ambiente. Devido
às diferenças apesentadas, as escalas dos mapas de luminâncias foram padronizadas de 20 à 40.000 cd/m².

3.5. Análises de máscaras de sombra geradas por simulação computacional
Visando demonstrar as relações entre a geometria da insolação e os resultados de desempenho apresentados
nas etapas anteriores, foi utilizado nesta etapa o plug-in Ladybug, que integrado ao Grasshopper, possibilita a
visualização das trajetórias solares ao longo do ano, o mapeamento da radiação solar nas diferentes porções
de céu visível e a geração de máscaras de sombra a partir de um ponto específico. Os pontos para geração
das máscaras foram posicionados alinhados à face inferior e centralizados verticalmente em relação às
células dos elementos de controle solar analisados (Figura 5).

Figura 5: Posicionamento do ponto para geração do mascaramento e trajetórias solares geradas no Ladybug.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Quanto aos resultados das simulações de radiação solar, pode-se observar na Tabela 1 e Figura 6, o efeito das
variações paramétricas para os diferentes modelos e épocas do ano. Como esperado, a menor profundidade e
espessura apresentadas no modelo D resultaram nas maiores admissões de radiação do grupo simulado,
enquanto as maiores espessuras e profundidades dos modelos A e C resultaram na redução destes valores.
Quanto à seletividade da radiação entre inverno e verão, o modelo B (com inclinação em relação ao
plano normal da fachada) foi o único que apresentou esta propriedade. Para quantificar a capacidade seletiva
dos elementos, foi dividido o CRS de janeiro, pelo de julho. Como resultado, quanto menor o valor obtido,
maior é a capacidade do elemento de rejeitar a radiação no verão e admitir no inverno.
Tabela 1: Radiação solar incidente, Coeficiente de admissão de radiação (CRS) e Razão entre Janeiro e Julho
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Figura 6: Gráfico comparativo dos coeficientes de admissão de radiação para os meses de janeiro e julho. Análise de insolação para o
modelo B, carta solar para latitude 27°S, relação entre os azimutes de inverno e verão.

Como pode ser observado na Figura 6, o comportamento do modelo B demonstra a importância da
compreensão da geometria da insolação na concepção dos elementos de controle solar, no caso, o efeito dos
diferentes azimutes entre inverno e verão. A inclinação para noroeste (azimute 315°) do modelo B favorece a
admissão de radiação durante o inverno, e sua rejeição durante o verão, ajudando no condicionamento
passivo do ambiente em análise.
Como resultado das simulações de admissão de luz natural, primeiramente observa-se que o ambiente
sem obstrução apresentou elevados níveis de FLD e DA médios, indicando excesso de admissão de luz na
região próxima à fachada, o que se comprova pelo baixo valor médio do UDI (58,75%) apresentado na
Tabela 2 e grande variação na distribuição espacial do UDI, (Figura 7, parte 1).
Em todos os casos avaliados, a presença dos elementos de controle solar proporcionou redução dos
valores de DA e uma distribuição espacial mais homogênea dos valores de UDI, com destaque para o
modelo C (profundidade 40cm) que apresentou valor médio de UDI em 88,14%, demonstrando a ação dos
elementos de controle solar como “prateleiras de luz”, reduzindo a admissão excessiva próximo à fachada e
conduzindo a luz para a região mais profunda do ambiente. Cabe também observar na Figura 7 a distribuição
da iluminação (DA e UDI) assimétrica no modelo B (inclinado) em função de sua geometria.
Tabela 2: Fator de Luz Diurna Médio (FLD), Autonomia da Iluminação Natural Média (DA300) e Useful Daylight Illuminances
Médio (UDI100-2000).

Figura 7 (parte 1): Modelos analisados: Autonomia da Iluminação Natural (DA300) e Useful Daylight Illuminances (UDI100-2000).
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Figura 7 (parte 2): Modelos analisados: Autonomia da Iluminação Natural (DA300) e Useful Daylight Illuminances (UDI100-2000).

Quanto às avaliações de conforto visual por simulação, pode-se verificar que o elemento de controle
proporcionou uma redução na probabilidade de ofuscamento tanto para a avaliação dinâmica, ao longo do
ano (Figura 8), quanto para a avaliação estática, para data e horário específico (Figura 9).
Para a avaliação dinâmica, o ambiente de análise sem a presença do elemento de controle solar
apresentou ofuscamento perturbador ou intolerável (DGP≥0,4) em 25,6% das horas do ano, com a presença
do elemento de controle solar este valor caiu para 8,3% das horas do ano, o resultado gráfico destes valores
pode ser observado nas imagens (a) e (b) da Figura 8. Cabe também observar a coerência na relação entre a
geometria da insolação e a análise de DGP anual, na qual as situações críticas ocorrem no verão e nos
períodos da tarde, situação onde a luz direta do sol atinge mais intensamente o interior do ambiente.

Figura 8: Avaliação da probabilidade de ofuscamento ao longo do ano (DGP) para o ambiente sem obstrução (a) e com o modelo
Base Voronoi-01 (b). Eixo X: meses do ano. Eixo Y: horas do dia. Escala de ofuscamento. Fonte: Jakubiec e Reinhart (2010).

Confirmando os resultados da avaliação dinâmica, na avaliação estática (10 de janeiro às 15h) os
valores de DGP variaram de 0.39 (perceptível) sem a presença do elemento de controle, para 0.29
(imperceptível) com a presença do elemento de controle. Podendo ser observado na Figura 09.
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Figura 9: Avaliação da probabilidade de ofuscamento (DGP) para o dia 10 de janeiro às 15h, para o ambiente de sem obstrução (a) e
com o modelo Base Voronoi-01 (b).

A Figura 10 apresenta os resultados das fotografias HDR complementarmente utilizadas para
avaliação de ofuscamento para cada uma das seis situações avaliadas, organizadas em pares, como descrito
na metodologia. Na situação do par (1-2) o elemento de controle apenas minimiza a entrada de sol no
ambiente, na situação do par (3-4) não há sol incidindo sobre a fachada e na situação do par (5-6) o elemento
de controle impede completamente a entrada de sol no ambiente. Sintetizando as os resultados obtidos
através do tratamento das imagens HDR no aplicativo Photolux, a Tabela 3 apresenta comparativamente as
medidas e índices: Iluminância média (lux), Luminâncias (cd/m²), Unified Glare Rating (UGR) e Daylight
Glare Index (DGI).

Figura 10: Imagens HDR e escala de Luminâncias das situações e elementos de controle solar avaliados.
Tabela 3: Valores obtidos para avaliação de ofuscamento por técnica HDR. Medidas de iluminação: Iluminância média (lux),
Luminâncias (cd/m²). Mediadas de ofuscamento: UGR e DGI. Escala de cores indicando classificação de desconforto por
ofuscamento. Fonte: Doyle e Reinhart (2010).
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A redução nos valores de iluminâncias e luminâncias médias de acordo com presença dos elementos
de controle solar indica confiabilidade no emprego de fotografias HDR para representar o fenômeno da
admissão e distribuição da luz no ambiente de análise. Pode ser observado na Tabela 3 que os casos (2), (4) e
(6) apresentam menores valores que seus pares (1), (3) e (5) que não possuem elementos de controle solar.
Em relação ao conforto visual avaliado pelas medidas UGR e DGI, a presença dos elementos de
controle solar resultou em redução da probabilidade de ofuscamento nos três pares de casos analisados.
Destaca-se a maior redução no caso (5-6) onde o elemento obstrui completamente a entrada direta de Sol no
ambiente, resultando em uma distribuição mais homogênea da luz natural admitida.
Complementarmente a todos os demais resultados, a Figura 11 apresenta as máscaras de sombra para
os modelos A, B e C para orientação oeste, geradas com o plug-in Ladybug. Além das máscaras, são
apresentados os mapeamentos da radiação solar total (direta, somada à difusa) sobreposta às trajetórias
solares para os meses de janeiro e julho, facilitando a compreensão do comportamento dos elementos de
controle solar em função de sua geometria e consequente acesso a diferentes porções de céu visível.
Como resultados, observa-se comparativamente que os modelos A e B, com 20cm de profundidade,
apresentam uma área de céu visível semelhante, entretanto, o modelo A (perpendicular à fachada oeste)
encontra-se mais voltado para os azimutes de verão, admitindo percentualmente mais radiação nesta época
do ano (razão janeiro/julho=1,3), enquanto a inclinação do modelo B, favorece a admissão de radiação no
inverno (razão janeiro/julho=0,54).
O modelo C, com 40cm de profundidade apresentou um mascaramento mais “fechado” que os demais,
o que lhe conferiu o menor DA médio (41,08%) e FLD médio (1%) entre o grupo avaliado, entretanto, como
anteriormente referido, o modelo C apresentou o melhor UDI médio (88,14%) entre o grupo avaliado,
indicando a efetividade da profundidade dos elementos de controle solar para uma distribuição mais
homogênea da luz natural nos ambientes.

Figura 11 – Ladybug: trajetórias solares com mapeamento da radiação solar nas diferentes porções de céu e máscaras de sombra para
orientação oeste, modelos A, B e C.

5. CONCLUSÕES
Este estudo teve como objetivo analisar a transmissão de radiação solar, o desempenho lumínico e a
capacidade de redução da probabilidade de ofuscamento de elementos de controle solar com formas
complexas, desenvolvidos com modelagem paramétrica e fabricação digital. Como método, foram realizadas
avaliações através de simulação computacional e medições em protótipo.
Como principais conclusões deste estudo, destacam-se os itens a seguir. Relativamente à admissão seletiva
da radiação solar, os resultados demonstram a eficácia na utilização de elementos inclinados visando admitir
radiação nos períodos de inverno e rejeitar no verão, considerando a orientação solar oeste. Entretanto, cabe
observar que os elementos inclinados, apesar de possuírem capacidade seletiva da admissão da radiação,
acabaram por distribuir a luz natural de forma assimétrica no ambiente de análise.
Em relação ao ambiente de análise com orientação solar oeste, utilizado nas simulações, quando sem
elementos de proteção, apresentou excesso na admissão de radiação solar e distribuição heterogênea da luz
natural. Em todos os casos, o emprego dos elementos de controle solar, além de reduzir a radiação admitida,
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proporcionou uma melhor distribuição da luz natural, principalmente reduzindo a incidência excessiva na
região próxima à fachada, o que pode ser verificado pela distribuição espacial dos valores de UDI.
Em relação às avaliações de conforto visual, os valores de DGP obtidos nas simulações
computacionais, demonstram tanto na análise dinâmica, quanto na análise estática, que a presença dos
elementos de controle solar reduziu a probabilidade de desconforto por ofuscamento. Os resultados das
avaliações de ofuscamento utilizando fotografias HDR reforçam os resultados obtidos por simulação, nos
quais a presença dos elementos de controle solar, em comparação às aberturas desobstruídas, reduziu a
probabilidade de ofuscamento, registrada pelas medidas UGR e DGI empregadas. Confirmando as
informações presentes na revisão bibliográfica quanto à precisão das medidas de ofuscamento, a medida
DGP apresentou maior sensibilidade em relação às medidas UGR e DGI na caracterização do fenômeno de
redução da probabilidade de desconforto visual por ofuscamento.
Por fim, os resultados dos mascaramentos demonstram que, juntamente às tecnologias computacionais
de projeto e às simulações disponíveis para análises de desempenho de elementos de controle solar com
formas complexas, a compreensão da geometria da insolação apresenta-se imprescindível para uma admissão
seletiva de radiação solar e melhor distribuição da luz natural nos ambientes internos.
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RESUMO

O uso de fachadas envidraçadas em edificações residenciais é cada vez mais frequente, visto que a
iluminação natural proporciona diversos benefícios ao usuário do ambiente e está diretamente ligada a
processos biológicos, afetando seu bem-estar e aspectos de saúde. Entretanto, grandes fachadas de vidro que
permitem a luz natural também são acompanhadas por ganhos solares e desconforto visual. Neste contexto, a
presente pesquisa busca avaliar o uso de fachada envidraçada em edificação residencial localizada na cidade
de Passo Fundo- RS, Brasil, através de estudo do comportamento da iluminação natural no interior da
edificação com o uso de dois diferentes tipos de vidros: vidro simples e vidro duplo de baixa emissividade.
Foram utilizados os programas computacionais Rhinoceros para modelagem e Diva-for-Rhino para predição
do comportamento luminoso e análise com foco no aproveitamento da luz natural e ofuscamento em
diferentes épocas do ano. As simulações realizadas referentes à probabilidade de ofuscamento e valores de
iluminâncias indicam que o uso do vidro duplo Low E contribui de forma significativa para o conforto do
usuário no ambiente estudado em relação ao vidro simples sem qualquer proteção solar. Ele permite que o
usuário encontre-se em situação de conforto em maior parte do tempo e garante a ligação desejável com o
exterior. Contudo, o estudo considera questões referentes a limitações que vidros de controle solar têm em
relação à distribuição de iluminação, assim como questões de subjetividade de avaliação de ofuscamento e
conforto visual.
Palavras-chave: iluminação natural, ofuscamento, simulação computacional.

ABSTRACT

The use of glass facades in residential buildings is becoming increasingly more frequent, whereas natural
lighting’s many benefits to the user of the ambiance and its direct connections to biological processes,
affecting in a positive manner the user’s well-being and health aspects. However, wide glass facades that
allows natural lighting are also followed by aggressive sunlight and visual discomfort. Within this context,
this research aims to evaluate the use of glass façades in a residential building located at the city of Passo
Fundo – RS, Brazil, through the study of the behavior of natural lighting in its interior comparing two
different types of glass: Glazing Single Pane, and Glazing Double Pane Low Emission. The computer
programs Rhinoceros and Diva-for-Rhino were utilized for the prediction of lighting behavior and analysis
focusing on the better use of natural light and visual comfort of the user in the different seasons of the year.
The simulations that refer to the probability of glare and illuminance levels indicate that the use of Glazing
Double Pane Low E contributes considerably to the user’s comfort in the studied ambiance, when compared
to the Glazing Single Pane without any solar protection. It allows the user to find himself in a comfortable
situation at most times and guarantees the desired connection with the exterior. Nonetheless, the research
also takes into consideration issues concerning the limitations that solar control glasses may have in regards
to lighting distribution, and issues due to the subjectivity in the evaluation of glare and visual comfort.
Keywords: daylight, glare, computer simulation.
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1. INTRODUÇÃO
Edificações com grandes áreas envidraçadas vêm se consolidando em diversos locais e diferentes condições
bioclimáticas, diante disso surge a dúvida quanto à adequação do uso do vidro às reais necessidades de
conforto visual do usuário. Segundo Baker et al. (1998), o uso da luz natural em edifícios oferece senso de
orientação, de tempo e das condições meteorológicas ao usuário, além de possibilitar a criação de ambientes
internos potencialmente mais confortáveis e atrativos. Entende-se, portanto, que o acesso à iluminação
natural nos ambientes deve proporcionar a realização visual das tarefas, como também proporcionar conforto
e bem-estar.
É sabido que a iluminação natural tem efeitos positivos sobre a saúde, ritmos circadianos,
produtividade, humor, vigilância, além de levar a economias de energia ao mesmo tempo em que fornece
vistas ao ar livre. No entanto, grandes fachadas de vidro que permitem a luz natural também são
acompanhadas por ganhos solares e desconforto visual (brilho diurno). Frente a este cenário, numerosos
estudos estão sendo realizados na última década, tanto em métodos de modelos de previsão da luz natural,
bem como avaliação do brilho à luz do dia (TZEMPELIKOS, 2017).
Grande parte das pesquisas realizadas que buscam maneiras para melhor compreender e utilizar a luz
natural nas edificações e avaliar seu potencial de aproveitamento são realizadas por meio de simulação
computacional, sendo este um dos métodos de grande potencial para analisar o fenômeno da iluminação
natural no ambiente construído, uma vez que auxilia no processo de tomada de decisões em diferentes etapas
de projeto, fornecendo informações sobre a distribuição de iluminação natural em seu interior.
Pereira (2009) ressalta que a descrição do fenômeno da luz natural é complexa, pois ela muda com a
hora do dia, estações do ano, com as nuvens e com o microclima, além de sua relação com o entorno,
orientação de fachadas, controle solar e características de transmissividade dos materiais. Para amenizar o
problema, as ferramentas de simulação acabam tornando-se indispensáveis para a representação do
comportamento do fenômeno; todavia, verifica-se que os procedimentos metodológicos necessários para
estabelecer um grau de confiança na resposta dos simuladores carecem de uma criteriosa descrição da fonte
de luz natural.
Cabe ao simulador assemelhar o modelo computacional à realidade arquitetônica, assim a ferramenta
de simulação permitirá o estudo da distribuição da luz a partir de geometrias que representem a realidade,
bem como simular as propriedades dos materiais quanto à reflexão e transmissão da luz. Além disso, com a
descrição da fonte de luz natural é possível descrever em detalhe, a partir de medidas dinâmicas de avaliação
da luz natural no interior dos ambientes, o comportamento que ocorre entre um edifício e o clima local
através de uma base anual de dados, promovendo uma maior aproximação do projeto à realidade local
(REINHARDT; MARDALJEVIC; ROGERS,2006).
As simulações de iluminação natural geradas por um arquivo climático durante um determinado
período de tempo permitem antecipar os efeitos da iluminação, identificar momentos com maior incidência
direta de luz solar, ofuscamento no campo de visão e verificar se os ocupantes possuem iluminação natural
suficiente para desempenhar satisfatoriamente suas tarefas (WEISS; TAMURA; KRÜGER, 2015). O
excesso ou falta de iluminação adequada e indicadores de brilho podem ser utilizadas como orientação no
processo de otimização de projetos arquitetônicos.

2. OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo verificar a influência do uso de vidro simples e vidro duplo low E em fachada
envidraçada nos resultados das simulações de predição de níveis de iluminação natural e análise de indices
de ofuscamento em diferentes épocas do ano para melhor aproveitamento da luz natural no ambiente.

3. MÉTODO
O método proposto visa caracterizar o comportamento luminoso de um ambiente de sala de estar em
edificação residencial com fachada envidraçada, mediante a determinação de parâmetros de análise
relacionados ao conforto do usuário, brilho e iluminância. Para tal, emprega simulação computacional do
comportamento da luz natural com modelo desenvolvido no programa Diva, plug-in do Rhinoceros 5.0. As
simulações foram divididas em três diferentes etapas: a primeira consiste em avaliar em que situações ao
longo do ano o usuário sente alguma situação de desconforto (ofuscamento), após identificadas as situações,
a segunda etapa é composta por simulação de possíveis reflexos pontuais na posição do usuário sentado no
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sofá assistindo televisão, em datas especificadas. E por fim, a terceira e última etapa da simulação, consiste
em avaliar o comportamento dinâmico da luz natural no ambiente.

3.1. Ambiente de estudo
O ambiente escolhido para análise trata-se de uma edificação residencial multifamiliar em construção
localizada no município de Passo Fundo- RS, Brasil. O edifício situa-se e um ponto alto da cidade, em bairro
residencial, e seu entorno é caracterizado por residências unifamiliares de gabarito de até dois andares e não
exercem o papel de barreiras visuais nem interferem nas aberturas do edifício. O apartamento analisado
situa-se no 15° andar e o por não ser relevante, o entorno não foi considerado na presente pesquisa. Em
virtude da presença de áreas arborizadas na região, a proposta de projeto conta com grandes áreas
envidraçadas no setor social dos apartamentos para maior aproveitamento da visual existente e maior contato
com o meio exterior.
Diante da intenção projetual de priorizar a iluminação natural e contato com o exterior, viu-se a
necessidade de avaliar o comportamento da iluminação natural no ambiente de estar social e identificar
possíveis situações que levam a uma perturbação visual associada à eventual desconforto. Com isso, o
presente estudo pretende analisar as condições de iluminação no ponto de vista do usuário com direções da
visão fixas e direcionadas a uma tarefa: campo visual do usuário sentado no sofá olhando a televisão.

a)

b)

Figura 1 – a) Planta Baixa setor social. Sem escala. b) Corte A. Sem escala. Fonte: Atílio Tramontini Arquitetura, modificado pelos
autores.

3.2. Simulação Computacional
O modelo digital utilizado foi produzido conforme o layout da sala de estar e jantar do apartamento,
desenhado em cad e importado para o software Rhinoceros 5.0 em modelagem 3D. As simulações foram
realizadas a partir do modelo tridimensional do ambiente com o plug-in DIVA (Design Iterate Validate
Adapt, ou, Projetar Iterar Validar Adaptar) versão 4.0.2.17. plug-in Rhinoceros. No programa, foram
definidos alguns dados de entrada como arquivo climático do INMET (epw), referente à cidade de Passo
Fundo/RS, zona bioclimática 2, contendo informações importantes como latitude, longitude e radiação, além
de propriedades óticas das superfícies por meio da escolha dos materiais.
Os materiais definem as propriedades lumínicas que são atribuídas nas diferentes superfícies do
modelo e que são consideradas durante o processamento da simulação de iluminação, a partir disso, foram
simulados dois modelos com a geometria idêntica, porém com propriedades de vidros diferentes para análise:
o primeiro com o uso de vidro simples para identificar a possibilidade de utilização de fachada envidraçada
sem qualquer tipo de controle solar, e o segundo com vidro duplo de baixa emissividade (low-e).
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Para a simulação, os materiais transmissores foram caracterizados por uma transmitância específica,
expressa num valor percentual de 0 a 100% e os materiais opacos foram caracterizados por uma refletância
específica para cada um dos componentes, também expressa num valor percentual de 0 a 100%. Os valores
das propriedades óticas dos materiais foram estabelecidos de acordo com a base de dados existente no
programa computacional, descritos na Tabela 1:
Tabela 1: Propriedades óticas dos materiais utilizados na simulação computacional.
MODELO 01

MODELO 02

REFLETÂNCIA (%)
Forro em Gesso

80

80

Parede Branca

70

70

Piso

40

40

Porta Branca

50

50

TRANSMITÂNCIA (%)
Vidro

88

65

A primeira simulação realizada foi a avaliação anual do conforto visual dentro do espaço (Annual
Gare), relacionado ao desconforto, dificuldade ou até impossibilidade de visão que ocorre quando há
luminância maior no campo de visão que o tolerado pelo olho humano. O parâmetro utilizado neste trabalho
para calcular o ofuscamento foi o modelo criado por Wienold e Christoffersen (2005), chamado DGP
(Daylight Glare Probability, ou probabilidade de ocorrência de ofuscamento por iluminação natural) que
considera informações da luminância da fonte, tamanho, localização e adaptação do observador. Wienold
(2009) também determina faixas de valores que classifica o ofuscamento como imperceptível (menor que
35%), perceptível (de 35% a 40%), incômodo (de 40% a 45%) e intolerável (a partir de 45%). Assim, com o
auxílio do programa computacional DIVA foram avaliadas as duas situações (MODELO 01 e MODELO 02)
no potencial de desconforto visual usando imagens de contraste e probabilidade de ocorrência de
ofuscamento por iluminação natural. Os resultados obtidos com a simulação indicam através de cores os
índices DGP de acordo com o mês, dia e hora.
Identificadas as datas em que o índice de ofuscamento é mais elevado ao longo do ano, os modelos
digitais foram então, submetidos à segunda simulação, Point in time Glare que representa a probabilidade de
perturbação por ofuscamento por uma análise estática, ou seja, simulação de reflexos pontuais para avaliação
do conforto visual do usuário nas condições simuladas no ponto de vista da câmara em datas e horários
estipulados. Foram selecionadas as datas de 12 de Abril às 14hrs e 27 de Maio às 13hrs para simulação
pontual no campo visual do usuário sentado no sofá assistindo televisão, em diferentes condições de céu
idealizado: Céu limpo e Céu nublado. Além destas datas sinalizadas como situações “críticas”, optou-se por
simular também uma situação de verão: 22 de Dezembro às 13hrs, com o intuito de analisar os valores de
luminância e comportamento do Sol para comprovar os baixos índices encontrados na simulação anual
realizada anteriormente.
Como complemento de ambas as análises foram realizadas simulações dinâmicas baseadas no clima,
com o uso de dados climáticos de um período de ano completo para simular as condições do Sol e do céu
para várias situações, incluindo autonomia da luz do dia. As simulações dinâmicas produzem séries anuais de
iluminâncias e são usadas como indicadores dinâmicos do desempenho da luz natural. A medida dinâmica
utilizada no presente estudo é UDI (iluminação útil da luz do dia); dada pela frequência da iluminância em
um determinado tempo de acordo com faixas preestabelecidas de 300 a 3.000 lux para iluminâncias uteis de
luz natural. O índice permite verificar qual porção do ambiente possui valores úteis (não muito baixos, nem
muito altos, que possam causar ofuscamento ou ganho de calor) e qual a porcentagem de ocorrência durante
um ano (NABIL; MARDALJEVIC, 2006). A medida dinâmica UDI informa não só sobre os níveis úteis de
iluminação diurna, mas também sobre a propensão para níveis excessivos de luz do dia que estão associados
com desconforto do ocupante e ganho solar indesejado.
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Annual Glare
Através da simulação anual do conforto visual dentro do espaço, foi possível identificar em que situações ao
longo do ano o usuário poderá sentir alguma sensação de desconforto. Os resultados obtidos através da
simulação anual estão ilustrados nas figuras 2 e 3:

Figura 2 – Annual Glare MODELO 01- Vidro Simples. Fonte: Diva plug-in Rhinoceros.

Figura 3 – Annual Glare MODELO 02- Vidro Low e. Fonte: Diva plug-in Rhinoceros.

De acordo com os resultados gerados pelo programa computacional, o Modelo 01 apresenta
situações em que o índice de DGP atinge faixas de ofuscamento incômodo (maior que 40% a 45%) e
intolerável (a partir de 45%) entre os meses de Março e Setembro, concentrando-se por volta das 12hrs às
16hrs. Já na segunda simulação é visível a redução dos índices de ofuscamento em DGP, totalizando a
maioria do tempo em ofuscamento imperceptível e alguns casos pontuais com ofuscamento perceptível.
Um aspecto importante na pesquisa é que nos meses mais quentes e de verão, os índices de
probabilidade de ocorrência de ofuscamento foram em grande parte imperceptíveis (abaixo de 35%). Esta
época é marcada por preocupações com ganhos solares indesejáveis e índices altos de desconforto visual
(brilho diurno), entretanto através da simulação foi possível verificar que esta preocupação não se faz
necessária no objeto de estudo em questão, fato que se explica em função do posicionamento e altura do sol
em relação à edificação e fachada estudada.

4.2. Point in time Glare
Os resultados das simulações estáticas realizadas nas datas 12 de Abril às 14hrs, 27 de Maio às 13hrs e 22 de
Dezembro às 13hrs em condições de céu idealizado: Céu limpo e Céu nublado, estão ilustrados a seguir em
câmera olho de peixe no ponto de vista do usuário e reproduzidas em cores falsas:
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MODELO 01- DIA 12 DE ABRIL 14HRS

MODELO 02- DIA 12 DE ABRIL 14HRS

Céu Limpo. DGP: Intolerável 52%

Céu Limpo. DGP: Incômodo 41%

Céu Nublado. DGP: Imperceptível 22%

Céu Nublado. DGP: Imperceptível 20%

Figura 4 – Simulações dia 12 de abril Modelo 01

Figura 5 – Simulações dia 12 de abril Modelo 02

O modelo de avaliação de brilho assume o usuário com direções da visão fixas na televisão. Na
primeira simulação realizada para o dia 12 de Abril às 14 horas (Figura 4) com céu idealizado: Céu limpo
percebe-se a intensidade de brilho perturbando o usuário sentado no sofá. Já na situação de céu nublado, os
valores de luminância são mais amenos, tornando o desconforto em função do brilho imperceptível.
As simulações do Modelo 02 (Figura 5) indicam valores de probabilidade de ocorrência de
ofuscamento por iluminação natural, muito menores do que no Modelo 01. O valor DGP no céu idealizado
como limpo, desceu de 52% para 41% em relação à simulação do modelo anterior. Este valor se afasta da
faixa intolerável e se aproxima do perceptível. No céu nublado, a simulação do Modelo 02 assim como o
Modelo 01 apresenta valores de luminância mais baixos e não apresentam situação de desconforto ao usuário
em função do brilho excessivo.
MODELO 01- DIA 27 DE MAIO 13HRS

MODELO 02- DIA 27 DE MAIO 13HRS

Céu Limpo. DGP: Intolerável 58%

Céu Limpo. DGP: Intolerável 46%

Céu Nublado. DGP: Imperceptível 21%

Céu Nublado. DGP: Imperceptível 20%

Figura 6 – Simulações dia 27 de maio Modelo 01

Figura 7 – Simulações dia 27 de maio Modelo 02
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A simulação realizada no dia 27 de Maio ilustrada na Figura 6, sob condições de céu limpo às 13
horas, apresenta porcentagem de DGP ainda maior do que na data anterior. Apresenta valor de 58%,
classificado como intolerável. É visível que o usuário neste caso, encontra-se em situação de desconforto,
necessitando recorrer para meios de proteção e sombreamento como cortinas. Fato que impossibilita a
comunicação com o meio externo e cancela o atrativo visual desejável na concepção do projeto
arquitetônico. Para a condição de céu nublado, os índices de brilho são consideravelmente baixos e não
atrapalham na realização da tarefa do usuário.
Na simulação realizada a partir do Modelo 02 (Figura 7), com céu idealizado como limpo, o nível de
DGP baixa para 46%, ainda classificado como intolerável, entretanto apresentando valores de luminância
mais baixos. Na condição de céu nublado, assim como no Modelo 01, o Modelo 02 apresenta valores
aceitáveis de brilho e probabilidade de ocorrência de ofuscamento por iluminação natural especificado como
imperceptível.
MODELO 01- DIA 22 DE DEZEMBRO 13HRS

MODELO 02- DIA 22 DE DEZEMBRO 13HRS

Céu Limpo. DGP: Imperceptível 35%

Céu Limpo. DGP: Imperceptível 29%

Céu Nublado. DGP: Imperceptível 24%

Céu Nublado. DGP: Imperceptível 22%

Figura 8 – Simulações dia 22 de dezembro Modelo 01

Figura 9 – Simulações dia 22 de dezembro Modelo 02

Frente a estas analises, percebe-se que o período crítico em termos de desconforto e ofuscamento não
se localiza nos meses de verão. Através da analise dos níveis de luminância e representação em cores falsas
da iluminação natural na data de 22 de Dezembro, foi possível confirmar a hipótese citada anteriormente: Os
índices satisfatórios de DGP obtidos nos meses de verão justificam-se pela altura e inclinação solar em
relação à fachada da edificação estudada.
De modo geral, entende-se que o desconforto, dificuldade ou até impossibilidade de visão obtida nas
imagens geradas pela simulação, ocorrem quando os valores de luminância existentes no campo de visão são
altos, maiores do que o tolerado pelo olho do usuário sentado no sofá assistindo televisão. Assim, com o uso
de elemento de controle solar no vidro da fachada, foi possível um controle da fonte de luz, gerando menores
índices de probabilidade de ocorrência de ofuscamento por iluminação natural.
Através de análise dos resultados obtidos em DGP (Tabela 2) percebe-se uma diminuição
significativa dos valores na simulação do Modelo 02.
Tabela 2: Valores de DGP obtidos nas simulações.
MODELO O1

MODELO 02

12 de Abril - 14 hrs

27 de Maio-13hrs

22 de Dez- 13 hrs

Céu Limpo

52%

58%

35%

Nublado

22%

21%

24%

Céu Limpo

41%

46%

29%

Nublado

20%

20%

22%
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As simulações realizadas indicam que o uso do vidro duplo Low E contribui de forma significativa
para o conforto do usuário no ambiente estudado em relação ao vidro simples sem qualquer proteção solar.
Ele permite que o usuário encontre-se em situação de conforto em maior parte do tempo e garante a ligação
desejável com o exterior.

4.3. UDI- Usefull Daylight Illuminances
Diferente das simulações realizadas anteriormente, as análises a serem apresentadas a seguir empregam
variáveis do céu e condições do Sol baseados no clima do ano todo. Para análise, delineou-se a faixa de 300
a 3.000 lux para iluminâncias uteis de luz natural. O intervalo utilizado foi definido a partir de estudo
realizado que compara pesquisas anteriores que tendem a sugerir uma menor tolerância a níveis de
iluminação de luz ambiente (MARDALJEVIC,2015). As primeiras pesquisas publicadas em torno do ano de
2005 consideram a faixa de iluminação diurna útil entre 100 e 2.000 lux. O valor de 2.000 lux como limite
superior para iluminação de luz diurna útil alcançada foi revisto e alguns anos mais tarde, quando os dados
de estudos mais contemporâneos se tornaram disponíveis o valor subiu para 3.000 lux.
Visto que o presente estudo tem como foco avaliar possíveis desconfortos gerados ao usuário
sentado vendo televisão, levou-se em consideração que a tecnologia de exibição comumente usada há alguns
anos atrás tendiam a ser mais propensas a questões de brilho. As telas utilizadas hoje, são geralmente muito
mais tolerantes a níveis mais altos de luz diurna do que as antigas, fato que pode explicar porque os estudos
mais recentes geralmente apresentam valores superiores a 2.000 lux como limite superior.
Os resultados das simulações dinâmicas UDI estão expressos nas Figuras 10 e 11:
MODELO 01

MODELO 02

Figura 10 – UDI Modelo 01

Figura 11 – UDI Modelo 02

Diante das simulações realizadas verifica-se que o melhor desempenho de UDI 300-3.000 lux foi
evidenciado para a simulação realizada a partir do Modelo 02, com o uso de Vidro Duplo Low E. Através
das imagens, percebe-se com clareza que grande parte da faixa que está fora da porcentagem de
aproveitamento se dá por iluminancias excessivas, a cima dos 3000 lux estabelecidos.
Por depender de condições climáticas, as simulações de incidência anual de iluminância no espaço
interno, aproximam-se muito da realidade. As imagens comprovam que as iluminâncias diurnas diminuem
rapidamente com o aumento da distância das janelas. Igualmente, as iluminâncias podem variar muito de um
ponto ou momento para o outro devido à posição do Sol e / ou condições do céu.
Com a simulação foi possível comparar o potencial avaliativo de avaliação da luz através da
sensibilidade às mudanças no vidro da fachada. Os resultados comprovam que a obtenção de uma iluminação
natural com qualidade depende também de um sistema de controle solar e/ou sombreamento para evitar
possíveis desconfortos relacionados ao ofuscamento, principal causa de desconforto luminoso.

5. CONCLUSÕES
Este estudo avança na avaliação do impacto do uso da iluminação natural no conforto do usuário em
edificações residenciais com fachadas envidraçadas. A metodologia empregada permitiu verificar a
distribuição da iluminação natural no interior do ambiente estudado, bem como, possibilitou avaliar o
desempenho da ferramenta de estudo. A simulação computacional apresentou excelente qualidade visual,
facilidade de análises através de gráficos e relatórios, e facilidade na mudança de parâmetros construtivos ao
longo das etapas de análise.
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Conclui-se que as simulações realizadas a partir do Modelo 02 com o uso do Vidro Duplo Low E
apresentaram índices menores de probabilidade de ofuscamento em relação ao Modelo 01 com vidro
simples. Além de apresentar grande parte dos valores de iluminância ao longo do ano dentro dos parâmetros
aceitáveis de iluminação útil natural.
Entretanto vale ressaltar, que a avaliação da admissão de luz natural através de aberturas com
elementos de controle solar não é uma tarefa simples, uma vez que a adição de obstáculos junto à abertura
modifica a quantidade e a direção da luz natural transmitida. A adição de elementos de controle solar pode
modificar a trajetória da luz natural transmitida, assim como sua quantidade, afetando significativamente a
iluminação natural no interior das edificações. Diante a pesquisa realizada é possível afirmar que o vidro de
controle solar é capaz de controlar de modo eficaz a entrada de luz no ambiente interno, porém sabe-se que
existem algumas limitações referentes a sua distribuição.
É reconhecida também, a complexidade do ofuscamento no processo de avaliação da iluminação
natural devido a sua natureza subjetiva e às limitações nas formas de avaliação. A avaliação do conforto
visual possui grande carga de subjetividade, não só pelas preferências dos usuários por certo nível de luz,
mas também pelas preferências derivadas do conteúdo visual que o ambiente ou a cena vista possa oferecer.
Embora o brilho seja uma resposta subjetiva, as simulações e índices utilizados no decorrer do artigo
foram significativos para compreender melhor o espaço estudado e sua relação com o usuário no processo de
aproveitamento da iluminação natural através do uso de fachada envidraçada. O método de simulação
computacional foi positivo e proporcionou uma maior aproximação do uso do vidro às reais necessidades de
conforto visual do usuário. A etapa de avaliações sobre a iluminação é importantíssima na realização e
concepção projeto arquitetônico, e sem dúvidas os programas de simulação computacional auxiliam de modo
eficiente.
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RESUMO

A concepção do projeto arquitetônico de ambientes de ensino deve levar em consideração o conforto
ambiental, neste artigo foi estudado o conforto lumínico das salas de aula. Diferentes procedimentos
de pesquisa nesses ambientes têm sido utilizados para a avaliação do conforto, dentre eles a coleta de
variáveis lumínicas in loco; o emprego de propostas e estratégias que possam ser utilizadas no projeto
arquitetônico para aprimorar o conforto; a previsão do comportamento da edificação em softwares.
Esta pesquisa teve como objetivo principal avaliar o desempenho lumínico de três salas de aula
voltadas para a orientação cardeal Noroeste no câmpus da Universidade Estadual de Maringá. Para
isso, o trabalho foi dividido em duas etapas que compreenderam a avaliação do desempenho lumínico
in loco e a simulação de modificações construtivas no software Design Builder. Foi constatado que a
sala 102 do bloco D67 apresentou iluminâncias mais altas em razão de seus aspectos construtivos e do
seu entorno mais desobstruído. Foi verificado, ainda, que as proteções solares analisadas no software
trouxeram melhorias em relação à distribuição mais uniforme de iluminâncias.
Palavras-chave: conforto lumínico, sala de aula, simulações.

ABSTRACT

The conception of the architectural design of educational environments should consider the
environmental comfort, in this article was studied the luminous comfort of the classrooms. Different
research procedures in these environments have been used for the evaluation of comfort, among them
the collection of luminous variables in loco; the use of proposals and strategies that can be used in the
architectural design to improve comfort; the prediction of the behavior of building in software. The
main objective of this research was to evaluate the luminous performance of three classrooms aimed at
the orientation of the Northwest in the campus of the State University of Maringá. For this, the work
was divided in two steps that included the evaluation of luminous performance in loco and the
simulation of design modifications in the software Design Builder. It was found that room number 102
of block D67 showed higher illuminances because of its constructive aspects and its more
unobstructed surroundings. It was also verified that the sunscreens analyzed in the software brought
improvements in relation to the more uniform distribution of illuminances.
Keywords: luminical comfort, classroom, computer simulation.
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1. INTRODUÇÃO

O conforto ambiental tem sido avaliado por diversos pesquisadores da área acadêmica, por meio de
diferentes procedimentos. Ele pode ser analisado:
▪ Em ambientes já construídos, em estudos de campo in loco.
▪ Em fases de concepção, ao propor estratégias de melhoria de situações projetuais.
▪ Em softwares, ao prever o comportamento da edificação em relação à economia de energia e ao
conforto e desempenho lumínico.
Muitas dessas pesquisas foram desenvolvidas contemplando ambientes escolares ou de trabalho,
levando em consideração que esses são ambientes que exigem um adequado nível de iluminação para
o desenvolvimento das tarefas. Segundo a NBR ISO/CIE 8995-1:2013 a iluminância recomendada
para salas de aula deve estar entre 200lux e 500lux, sendo que, no quadro-negro, ela deve situar-se
entre 300 a 750 lux. O desconforto lumínico em salas de aula afeta negativamente a performance do
aluno, uma vez que pode minimizar a sua concentração no aprendizado, ao exigir maiores esforços
físicos e mentais, que podem, por consequência, gerar problemas de saúde.
Entre os estudos mencionados anteriormente, cabem destacar alguns tipos de procedimentos.
Nos estudos de campo in loco, pesquisadores normalmente coletam as variáveis lumínicas. Para isso,
utilizam equipamentos que podem captar os valores de iluminância de um determinado ambiente. Por
meio desses dados e de questionários aplicados aos usuários, é possível obter um diagnóstico de
percepção da luminosidade que subsidiará futuras recomendações de projeto.
Quanto à coleta de dados lumínicos, esta pode ser feita baseada nos procedimentos da NBR
15215-4 (ABNT, 2005). Por meio dela, é possível calcular uma quantidade mínima de pontos a ser
medido dentro de um determinado ambiente, bem como verificar a correta disposição do equipamento
para a coleta de dados, que deve ser colocado em cada ponto a uma altura de 75cm em relação ao piso.
No segundo tipo de estudo, que tende a propor melhorias ainda em etapas projetuais, algumas
estratégias, como avaliações de situações baseadas em normas e referências bibliográficas, são
analisadas. Graça, Kowaltowski e Petreche (2007), como exemplo, apresentaram um método de
avaliação de escolas para ser aplicado na primeira fase de projeto para auxiliar em soluções de
conforto ambiental. Em vista disso, selecionaram diferentes configurações de aberturas, disposições de
corredores de circulação e proporções das salas de aula e avaliaram o conforto térmico, lumínico e
acústico. Com base no conhecimento de diversos especialistas na área, obtiveram as melhores
soluções. Ghisi e Tinker (2005) confrontaram estratégias que apresentavam áreas de janelas “ideais”
contidas na literatura – relacionadas à visibilidade para o exterior e ao aproveitamento da iluminação
natural – com resultados gerados no software VisualDOE.
Por fim, a previsão do comportamento da edificação em relação aos aspectos lumínicos pode ser
determinada por meio de softwares. Santana e Ghisi (2009) fizeram simulações de alteração de
parâmetros construtivos em tipologias de escritórios de Florianópolis e os relacionaram ao consumo de
energia. Santos (2009) realizou simulações no software Design Builder, no qual analisou a envoltória
de um edifício com modificações referentes ao tipo de vidro, à inserção de elementos como brises e
prateleiras de luz, além da modificação do sistema construtivo para alvenaria. Lima (2012), utilizando
o mesmo software e embasada também no software Troplux 5, avaliou dados de iluminância interna,
uniformidade da luz e ganhos térmicos solares em modelos de tipologia de escritórios em Maceió.

2. OBJETIVO

Tendo em vista os três tipos de procedimentos expostos, que podem ser utilizados para o estudo
do conforto ambiental em espaços de ensino, o objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho
lumínico de três salas de aula voltadas para a orientação cardeal Noroeste no câmpus da Universidade
Estadual de Maringá (UEM).

3. MÉTODO

No desenvolvimento do trabalho, será apresentado o desempenho lumínico das salas de aula e seu
enquadramento no recomendado pela norma vigente, a NBR ISO/CIE 8995-1:2013, a descrição e
análise das condições de conforto lumínico nas salas de aula durante períodos próximos ao verão e no
inverno; simulações no software Design Builder que possam gerar melhorias em relação ao consumo
de energia e à distribuição de iluminâncias.
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3.1 Objeto de estudo
As três salas de aula avaliadas (101 do bloco I12, 102 do bloco C34 e 102 do bloco D67) estão
localizadas na UEM, um câmpus universitário. Possuem a mesma orientação cardeal e estão situadas
de forma semelhante em cada bloco: na extremidade ao lado esquerdo, em relação ao Norte
Verdadeiro. Suas dimensões em planta baixa são as mesmas, tendo diferença o pé direito da sala 102
do bloco D67, que é mais alto.
A sala 101 do bloco I12 possui um entorno mais fechado que os outros, em razão da presença de
blocos vizinhos próximos – I23 e J13 (Figura 01). Contém uma calçada de concreto nos arredores das
paredes externas e uma área gramada. Há uma árvore com 9 metros de altura a uma distância de 4
metros da janela da sala de aula em análise, que perde suas folhas no inverno. Em relação às
características internas, possui piso cerâmico em cor clara, paredes e tetos brancos, vigas e pilares
destacados em concreto aparente. Mobiliário: cadeiras com braços escamoteáveis em fórmica branca;
estofado das cadeiras e cortinas em tecido azul “royal”.
A sala 102 do bloco C34 apresenta um entorno menos fechado que o bloco I12 (Figura 02), uma
vez que os blocos vizinhos estão mais distantes – D34 e C56 (Figura 01). Possui um amplo gramado
com árvores de 6 metros de altura num raio de 9 metros de distância das paredes externas do bloco.
Possui piso cerâmico em cor clara, paredes e teto brancos, vigas e pilares destacados em concreto
aparente. Mobiliário: cadeiras e carteiras em fórmica branca; cortinas claras na cor branca.
A sala 102 do bloco D67 está inserida no bloco que possui um entorno mais desobstruído, pois a
sala avaliada não contém blocos muito próximos – E78 (Figura 01) – e árvores que possam interferir
na penetração da radiação solar na abertura da sala 102. Apresenta uma grande área, ora gramada ora
com terra, com palmeiras de cerca de 3 metros a uma distância de 2,5 m das paredes externas. Possui
piso cerâmico em cor clara. As paredes da lousa e do fundo da sala são brancas, enquanto a parede da
janela e das portas é constituída de lajota aparente até o peitoril. As vigas e os pilares são destacados
no concreto aparente. Mobiliário: carteiras e cadeiras em fórmica branca e cortinas em tecido azul
“royal”.
As salas 101/I12 e 102/C34 possuem duas portas opostas às janelas, uma em cada canto da sala,
contém uma janela na fachada Noroeste. O peitoril é de 1,05m, e a esquadria tem altura de 1,45m, com
pé-direito de 3,00m. A sala 102/D67 possui duas portas opostas às janelas, uma em cada canto da sala.
Possui uma janela na fachada Noroeste e seu peitoril é de 1,25 (mais alto que o das demais salas), e a
altura da esquadria é de 1,45m, totalizando um pé-direito de 3,30m. Na parede ao lado do corredor da
sala, há uma janela horizontal alta (Figuras 04 e 05).

Figura 01 - Implantação dos blocos
Fonte: Adaptado da Prefeitura do Câmpus e do Google Earth
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Figura 02 - Entorno dos blocos (localização das salas em vermelho)
Fonte: Google Earth

Figura 03 - Cores, revestimentos e mobiliário das salas

Figura 04 - Corte transversal das salas sem escala

Figura 05 - Planta baixa das salas de aula sem escala

A pesquisa foi dividida em duas etapas:

3.2 1ª Etapa: Avaliação do desempenho lumínico in loco

Para o desenvolvimento desta etapa foram selecionados dois dias, um de verão e outro de inverno,
considerando o período letivo em que a sala estivesse disponível (não existência de aulas nos
horários): 04/03/2012 (1ª fase: verão) e 28/07/2012 (2ª fase: inverno). O instrumento utilizado para a
coleta de valores de iluminâncias [lux] foi o Luxímetro Instrutherm LD-200, que trabalha em uma
escala de 0,01 a 200.000 lux em 4 faixas e tem uma precisão de  3%  0,5 E.C (<10.000 lux);
 4%  10% dígitos (>10.000 lux).
Para cada sala, foi determinado o valor de K pela equação 2, apresentada na NBR 15215-4
(ABNT, 2005). Foram estipulados 27 pontos para cada sala, como pode ser visto na Figura 06.
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Figura 06 - Distribuição dos pontos para coleta dos valores de iluminâncias e equação 2 da NBR 15215-4

As medições foram realizadas em horários compreendidos entre as 7h30 e 18h15 nas três salas,
tomadas de duas em duas horas, porém, neste estudo, serão apresentados os resultados dos horários de
quatro em quatro horas, as horas mais significativas. A sala 102 do bloco D67 apresentou uma
diferença de 45 minutos das outras pela existência de apenas dois aparelhos de medição, dos quais um
teve que ser revezado entre duas salas. Nessa etapa, foram coletados os valores de iluminância
internos. Os equipamentos foram dispostos a uma altura de 75 cm do chão.
A NBR ISO/CIE 8995-1:2013 recomendada que iluminâncias em salas de aula devem situar-se
entre 300 lux (salas de aula convencionais) e 750 lux (salas de desenho técnico), de acordo com a
atividade desenvolvida. Baseado nesse critério serão feitas as análises deste estudo.

3.3 2ª Etapa: Simulações no software Design Builder

A segunda etapa da pesquisa compreendeu a simulação de quatro modelos tridimensionais no software
Design Builder, com o intuito de verificar se modificações construtivas aplicadas a um modelo com as
características da sala de aula 102 do bloco C34 - selecionada por se tratar da sala que obteve
resultados de análise lumínica intermediários às outras duas - poderiam trazer melhorias em relação ao
conforto lumínico. As simulações foram observadas nos mesmos dias e horários da 1º Etapa. Neste
artigo, somente serão apresentados os gráficos de inverno (28/07/2012), nos horários das 11h e 15h,
por se tratarem dos resultados onde a radiação solar tornou-se mais intensa na análise in loco.
Assim, foram feitos quatro diferentes protótipos:
- O “modelo real” (modelo 1) com vidro incolor 3mm que corresponde à sala de aula existente
(tomando como base a sala 102 do bloco C34), com suas características reais, e utilizou, para o
vidro da abertura, o material já pronto da biblioteca do software Design Builder – “Generic
clear 3mm”.
- O “modelo com vidro verde” (modelo 2) teve a abertura do “modelo real” modificada de
acordo com as dimensões do “modelo com proteção solar horizontal e vertical” e utilizou o
material já pronto da biblioteca do software Design Builder – “Generic Green 6mm”.
- O “modelo com proteção solar horizontal e vertical” (modelo 3) foi trabalhado com o vidro
incolor correspondente ao “modelo real” e teve as dimensões da janela adequadas para receber
protetores solares horizontais e verticais de concreto com pintura branca;
- O “modelo com proteção solar horizontal” (modelo 4) apresentou as mesmas características
do modelo anterior, porém não foram inseridos os brises verticais.
Para a construção das proteções solares, na carta solar da Figura 07 (que apresenta, em azul, a
projeção de sombras), correspondente à orientação 340º Noroeste de Maringá, foi verificado que a
incidência da radiação solar direta existente durante a tarde, na maioria dos meses, poderia ser
controlada parcialmente com um ângulo α=71º, e, em junho e julho, o ângulo β=55º poderia aprimorar
a proteção.
A Figura 07 demonstra os modelos simulados no software e a Figura 08 o projeto técnico do
“modelo real” e o projeto do “modelo com proteção horizontal e vertical”, com os respectivos ângulos
calculados para as proteções solares (β=55º e α=71º).
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Figura 07 - Máscara de sombra para Noroeste (340º) e Modelo 1, Modelo 2, Modelo 3 e Modelo 4
Fonte: Software Design Builder

Figura 08 - Projeto dos modelos simulados: modelo real e modelo com proteção solar

4. RESULTADOS

4.1 1ª Etapa: Avaliação do desempenho lumínico
4.1.1 1ª fase: verão (04/03/2016)

Na sala 101 do bloco I12 (Figura 09), os horários com iluminâncias mais baixas e com pontos, em sua
maioria, abaixo de 300 lux, ocorreram às 7h30 e às 17h30, em razão do fato de o Sol, nesses horários,
não penetrar diretamente nas aberturas no mês de análise. Já às 11h30 e 15h30, houve maior
quantidade de pontos com iluminâncias nos valores compreendidos entre 300 e 750 lux. Às 15h30 os
valores na proximidade da janela ultrapassaram os 500 lux. Esta sala, em geral, apresentou valores
significativamente abaixo das demais, como poderemos ver. Esse fato pode estar relacionado à
proximidade da janela com obstáculos externos, que atenuam a incidência da radiação solar direta.
Além disso, a sala conta com cadeiras e cortinas com cores mais escuras que as das outras salas de
aula, o que contribui com os valores de iluminância mais baixos.
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Na sala 102 do bloco C34, às 7h30 e às 17h30, em pontos localizados próximo ao quadro-negro
e à parede ao lado da circulação do bloco, os valores foram menores de 300 lux. Nos horários das
11h30 e 15h30, foram verificados valores de iluminâncias acima de 750 lux próximo às janelas. É
possível observar uma maior incidência de radiação solar em relação à análise da sala anterior. Assim,
apesar da sala de aula ser semelhante em relação às suas dimensões, quando comparada à sala 101 do
bloco I12, ela possui um entorno mais desobstruído. Além disso, a sala possui paredes internas
pintadas em cores mais claras, o que contribui para intensificar a iluminação.
Por fim, na sala 102 do bloco D67, notaram-se valores, em geral, mais altos na maioria dos
horários analisados (Figura 09), o que se explica pelo seu entorno mais desobstruído e pela maior
altura do seu pé-direito e de sua janela. Nos horários compreendidos entre 8h15 e 12h15, mais de 50%
dos pontos da sala de aula situaram-se entre 300 e 750 lux. No entanto, às 8h15, alguns pontos ao lado
da janela extrapolaram os 750 lux. Valores acima de 750 lux ocorreram às 14h15 e 16h15,
principalmente ao lado da janela até o centro da sala de aula. Somente às 18h15, as iluminâncias foram
inferiores a 300 lux, já que o Sol não penetrava na sala nesse horário.

4.1.2 2ª fase: inverno (28/07/2016)

Na sala 101 do bloco I12, nos horários das 7h30 e 17h30, as iluminâncias permaneceram abaixo de
300 lux (Figura 09). Nessa fase, menos de 50% dos pontos de cada horário também se situaram entre
300 e 750 lux, porém, nos horários mais quentes do dia, essa situação ocorreu em consequência da
maior penetração da radiação solar direta nessa estação e da perda de folhas da árvore vizinha à janela
na estação do inverno.
Em relação à sala 102 do bloco C34, nos horários das 7h30 e 17h30 também ocorreram valores
menores que 300 lux. Contudo, no restante do dia, observou-se valores de iluminâncias acima de 750
lux em quase todos os pontos, principalmente entre as 11h30 e 15h30, que em circunstância da altura
solar, possibilitou a penetração numa área mais abrangente da sala.
Por fim, na sala 102 do bloco D67, notaram-se valores mais altos de iluminância em relação à
sala 102 do bloco C34. Às 8h15, próximo à janela pode ser notada uma alta luminosidade, com valores
acima de 500 lux. Às 18h15, as taxas de iluminância ficaram em sua maioria abaixo de 300 lux e, nos
outros horários, elas foram intensas, acima de 750 lux.
Observou-se, novamente na 2ª fase, que a presença de elementos relacionados ao entorno de
cada bloco, atuaram na quantidade de iluminação natural que penetrou dentro das salas. Verificou-se,
além disso, que os valores de iluminâncias tenderam a ser mais altos no inverno, em razão da
orientação solar Noroeste (340º) (Figura 07).

ILUMINÂNCIAS VERÃO (04/03/2012)
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ILUMINÂNCIAS INVERNO (28/07/2012)

Figura 09- Iluminâncias coletadas na 1ª e 2ª fase
Fonte: Software Surfer 6

4.2 2ª Etapa: Simulações no software Design Builder
MODELO REAL: 11h

MODELO REAL: 15h

MODELO COM VIDRO VERDE: 11h

MODELO COM VIDRO VERDE: 15h

MODELO COM
VERTICAL: 11h

PROTEÇÃO

SOLAR

HORIZONTAL

E
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MODELO COM PROTEÇÃO SOLAR HORIZONTAL
E VERTICAL: 15h

MODELO COM PROTEÇÃO SOLAR HORIZONTAL: 11h

MODELO COM PROTEÇÃO SOLAR HORIZONTAL: 15h

Figura 10 - Iluminâncias dos modelos
Fonte: Adaptado do Software Design Builder

As simulações contemplaram a iluminação natural e foram efetuadas com a opção de 2-CIEclear Day no programa. Pode-se notar que o “modelo com vidro verde”, em termos de distribuição de
iluminâncias, não contribuiu para torná-la mais uniforme, porém diminuiu significativamente a
intensidade da luz em todos os horários, chegando a minimizar 55% do valor das iluminâncias em
março, às 17h, e 50% em julho, às 15h.
Quanto ao “modelo com proteção solar horizontal e vertical”, embora ele tenha proporcionado
uma melhor distribuição de iluminâncias no ambiente em relação aos outros, não contribuiu em termos
de qualidade, pois somente em um horário (28 de junho, às 11h), houve alguns valores de iluminância
acima de 300lux. A iluminância média que prevaleceu no ambiente, nesse dia e nesse horário, situouse em torno de 158lux.
Em relação ao “modelo com proteção solar horizontal”, os valores foram mais altos, quando
comparados aos valores do “modelo com proteção horizontal e vertical” em decorrência da ausência
do brise vertical. Tanto em março quanto em julho, às 11h, os valores foram mais altos que 300lux, ao
contrário dos outros horários analisados, e eles também permaneceram mais homogêneos, com
iluminância média de cerca de 185lux.

5. CONCLUSÕES

Pôde ser observado que as diferentes características da sala, principalmente relacionadas ao entorno
construído de cada estudo de caso, influenciaram o modo como a luz atuou no desempenho lumínico
dos ambientes. No caso da sala 101 do bloco I12, o bloco escolar vizinho, a presença de vegetação
próximo à janela, além das cores mais escuras do mobiliário e da cortina contribuíram para
proporcionar uma maior atenuação das iluminâncias, que pode se tornar prejudicial, em certos
momentos, para o desenvolvimento de tarefas.
A sala 102 do bloco D67, por apresentar as características mais diferenciadas, proporcionou
altas iluminâncias, podendo causar, em muitos horários, ofuscamento aos usuários. Esses aspectos
foram prejudicados pelo pé-direito e pela janela mais altos, pelo tijolinho à vista na altura do peitoril
das janelas e, ainda, pela ausência de barreiras físicas e de árvores mais altas no seu entorno.
Os valores de iluminância apontados nas medições in loco apresentaram uma distribuição não
homogênea no ambiente. Quanto mais próximo às janelas, maiores foram os valores e quanto mais
próximo a sua parede oposta, menores os valores. Nos horários mais quentes do dia e situados
principalmente na estação do inverno – quando a penetração dos raios solares abrange uma área maior
dentro das salas de aula – os valores de iluminância foram superiores a 750 lux numa maior
quantidade de pontos (principalmente em relação às salas dos blocos C34 e D67). Diante de tais fatos,
constatou-se, portanto, que o emprego de protetores solares ou a configuração de um tipo de vidro
diferente poderia contribuir para amenizar tais problemas detectados. Esses elementos foram
simulados por meio do software Design Builder.
Em relação aos modelos tridimensionais, foi verificado que as modificações construtivas
contribuíram para a distribuição mais uniforme de iluminâncias (exceto o “modelo com vidro verde”),
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no entanto agravaram o problema de aproveitamento da luz natural, uma vez que apresentaram valores
baixos de iluminâncias, o que exigiria um maior consumo de energia elétrica. O “modelo com
proteção solar horizontal”, levando em consideração todos os aspectos analisados, proporcionou
distribuição mais uniforme de iluminância no ambiente do que o “modelo real” e o “modelo com vidro
verde”. Além disso, ofereceu maiores valores de iluminância em relação ao “modelo com proteção
solar horizontal e vertical”.
É importante que se analisem mais opções de proteção solar com outros materiais ou, até
mesmo, outras configurações físicas, de modo que se obtenham melhores índices de aproveitamento
da luz natural e, ao mesmo tempo, que contribuam para o conforto do usuário e o baixo consumo
energético. Recomenda-se que outros estudos ligados ao projeto arquitetônico e a sua relação com o
entorno sejam realizados para a UEM, de modo que se chegue a estratégias que possam proporcionar
ambientes adequados para o processo ensino-aprendizagem.
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RESUMO

Existem poucas pesquisas brasileiras relacionadas ao desempenho de iluminação natural utilizando análises
dinâmicas, principalmente para habitações. O objetivo deste estudo foi avaliar a iluminação natural no
interior de um protótipo de habitação de interesse social, construído em Santa Maria, RS, através de
simulações computacionais dinâmicas. Usou-se o método do papel branco para obter-se as reflectâncias das
superfícies internas do protótipo, com luxímetro, em 260 pontos. Elaborou-se uma maquete eletrônica do
protótipo, utilizada no programa Rhinoceros com o plugin Diva. Foram inseridos os materiais para cada tipo
de superfície, configurando-se as refletâncias. Para realizar a avaliação de iluminação natural por simulações
com o plugin Diva for Rhino, tem-se como suporte o algoritmo Radiance e a utilização um arquivo climático
do tipo SWERA de Santa Maria. Foram analisadas por simulações, no interior de cada ambiente, as variantes
de autonomia de iluminação natural, com diferentes níveis de iluminâncias, além de iluminâncias úteis de
iluminação natural. O protótipo obteve bom desempenho no que se refere aos parâmetros de iluminâncias
preconizados pela NBR15.575-1 e aos parâmetros adotados para a iluminância útil. No entanto,
considerando-se um DA de 300lux, algumas áreas destinadas a leitura e preparação de alimentos
necessitariam de iluminação artificial ao longo do dia, atestando um desempenho lumínico insatisfatório. Os
resultados desta pesquisa permitiram, de maneira geral, apontar deficiências recorrentes em HIS no que
tange ao tamanho e posição de aberturas para captação de iluminação natural.
Palavras-chave: iluminação natural, medidas dinâmicas da luz, simulação computacional.

ABSTRACT

In Brazil, there is little research related to the performance of natural illumination using dynamic analysis,
mainly for housing, and that can contribute to the improvement of energy efficiency in this type of building.
The objective of this study is to evaluate the behavior of natural illuminance inside a prototype housing, built
in Santa Maria, RS, through dynamic computational simulations. For this purpose, the white paper method
was used, where measurements were made with luxmeter in 260 points of illuminance reflected on the
internal surfaces of the prototype, to obtain the reflectance of each type of material in place. An electronic
model of the prototype was developed, used in the Rhinoceros program with the Diva plugin installed in its
environment. The materials for each type of surface were inserted in the model, and the reflections were set
up. To perform the natural illumination evaluation by simulations with the Diva for Rhino plugin, the
Radiance algorithm is supported and a SWERA Santa Maria climate file is used. In the interior of each
environment, the variants of daylight autonomy with different levels of illuminance were analyzed, as well as
simulations of useful daylight iluminances. The prototype obtained good performance with regard to the
illuminance parameters recommended by NBR15575-1 and the parameters adopted for useful illuminance.
However, whereas the DA 300 lux, areas for cooking and reading activities would have bigger glazing
windows. Research results indicate that size and position of windows are problems of great relevance take
into account daylighting energy efficiency.
Keywords: daylighting, illumination dynamic analysis, computational simulation.
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1. INTRODUÇÃO
O protótipo de habitação de interesse social teve origem em uma pesquisa iniciada em 2008. Após sua
construção, várias avaliações já foram feitas como a de desempenho térmico, desempenho acústico e
adequação ao regulamento de eficiência energética RTQ-R (VAGHETTI et al., 2013).
A partir de 2014, iniciou-se uma pesquisa relacionada ao desempenho da iluminação natural do
protótipo. Neste artigo serão apresentadas algumas análises realizadas com o uso do plugin Diva for Rhino,
tendo-se como referências a NBR15575-1 (ABNT, 2013) e a IES LM-83-12 (Spatial Daylight Autonomy
(sDA) and Annual Sunlight Exposure).
De acordo com Jaramillo (2014, p. 35), “para fazer simulações dinâmicas é necessário definir dois
aspectos: época do ano para análise e a escala de valores para determinar os níveis de iluminação natural que
interesse”.
Reinhart, Mardaljevic e Rogers (2006), realizaram um estudo onde recomendam identificar os
momentos de maior ocupação das pessoas e exigência visual, quando se busca a época do ano. Quanto ao
aspecto da escala de valores, existem duas unidades métricas que podem ser adotadas, a iluminância útil de
iluminação natural (Useful Daylight Iluminances - UDI) e a Autonomia de Iluminação Natural (Daylight
Autonomy - DA).
Pelos níveis de iluminação natural serem dinâmicos, o desempenho da luz do dia deve ser considerado
ao longo do tempo e não simplesmente através de um fator de luz diurna por exemplo. Um desempenho
anual da iluminação natural integra variações de um ano completo, que é altamente dependente das
condições climáticas locais, especialmente a luz fornecida a partir da luz solar direta contra o céu e as nuvens
(IESNA, 2012).
Nas simulações, o Daylight Autonomy (DA) é identificado como a porcentagem de horas ocupadas por
ano em que as iluminâncias no plano de trabalho atingem um valor predeterminado de iluminância, somente
de iluminação natural (REINHART ET AL., 2006). Outra ferramenta de análise é o Useful Daylight
Iluminances, que simula a porcentagem de horas de um ano que a iluminância no plano de trabalho limita-se
entre 100 e 2.000 lux, faixa de iluminação considerada de conforto visual, sendo os valores acima de 2.000
lux e abaixo de 100 lux considerados zonas de desconforto (MARDALJEVIC ET AL., 2005).
O protótipo, ilustrado na Figura 1, utiliza materiais de baixo impacto ambiental, como tijolos de solo
cimento, telha com Tetra Pak reciclado, forro de painéis OSB, tintas diluíveis em água e piso de PVC
reciclado. Além disso, a construção reuniu diversas estratégias para a melhor utilização dos recursos naturais,
como o aproveitamento da água da chuva, reaproveitamento de águas cinzas, uso da vegetação para proteção
solar, emprego da ventilação e da luz natural e o uso da energia solar para aquecimento de água
(VAGHETTI et al., 2013).

Figura 1 – Vistas externas do protótipo de habitação de interesse social construído na UFSM.

O foco do Projeto é minimizar os danos ao meio ambiente a partir de materiais alternativos na
construção, sem que se perca a qualidade de vida dos moradores (GEPETECS, 2014). A Figura 2 apresenta a
planta baixa do protótipo, que consiste em uma habitação popular, de 55,40m², distribuída em dois
dormitórios, sala de estar, cozinha, área de serviço e um banheiro.
Além do avanço nos estudos de procedimentos eficientes para o aproveitamento de uma iluminação
que é produzida naturalmente pelo sol, não tem custo financeiro, nem consumo energético poluente ou
geração de resíduos, este trabalho aplica uma metodologia de avaliação espacial anual de condições de
iluminação natural, que traz agilidade na identificação de pontos de deficiência no que se refere ao
desempenho lumínico de uma determinada edificação. Esta metodologia pode ser aplicada tanto em
avaliações de edificações já existentes, como em projetos de arquitetura ao longo de sua concepção.
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Figura 2 – Planta baixa esquemática do protótipo de habitação de interesse social construído na UFSM.

2. OBJETIVO
Avaliar a iluminação natural disponível no protótipo Casa Popular Eficiente, construído na UFSM, através
de variáveis dinâmicas de iluminação natural, Useful Daylight Iluminances (UDI) e Daylight Autonomy
(DA).

3. MÉTODO
3.1. Levantamento e modelagem do protótipo
Realizou-se o levantamento físico da edificação avaliada, embora exista o projeto do protótipo, se fez
necessária a conferencia das dimensões reais no local. Em seguida, deu-se início a modelagem
tridimensional através do software AutoCad® 2013, com a definição dos layers por tipos de materiais,
servindo como arquivo base para uma posterior exportação ao software Rhinoceros. Antes de iniciar os
procedimentos de simulações no Rhinoceros, precisou-se obter os níveis de refletâncias de todos os tipos de
superfícies da edificação em estudo, por isso, optou-se pelo Método do Papel Branco para a coletas destes
dados.

3.2. Levantamento das reflectâncias das superfícies
Para o levantamento das reflectâncias das superfícies internas do protótipo foi usado o método do papel
branco de acordo com Ghisi & Lamberts (1998). Para a execução do método do papel branco é necessário
um luxímetro portátil e uma folha de papel branco.
São feitas duas medições de iluminância refletida em um mesmo ponto, uma com o papel branco e
outra da superfície desejada, ambas com a fotocélula do luxímetro (luxímetro portátil INSTRUTHERM,
modelo LD210) voltada para a superfície que se deseja saber a refletância e afastada aproximadamente 10
cm da mesma, como mostra a Figura 3, com as medições realizadas no protótipo.

Figura 3 – Imagens ilustrativas dos procedimentos adotados no método do papel branco.
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A partir disso, obtém-se a iluminância refletida pelo papel branco e em seguida a iluminância refletida
pela superfície que se deseja descobrir a refletância. Ainda, segundo Ghisi e Lamberts (1998, p. 3),
“admitindo-se a refletância do papel branco como sendo 90%, a refletância da superfície é determinada
através de uma proporção como mostra a equação...” 1.
(1)
= Refletância da superfície (%);
= Iluminância refletida pela superfície (lux);
Onde
Iluminância refletida pela superfície com papel branco (lux); = Refletância do papel branco (%).

=

Conforme Pereira (2009, p. 15), “os dias com céu encoberto são caracterizados pela ausência de luz
solar diretamente do sol. A luz do céu é tão uniformemente difundida, que o padrão de luminância do céu é
visualmente simétrico em relação ao zênite”. Realizaram-se as medições de iluminância refletida no dia 8 de
janeiro de 2016, entre 9h e 19h, por ser um dia com predominância de céu encoberto que favorece a
uniformidade das iluminâncias e consequentemente reduz a possibilidade de variação dos resultados.
Para a execução do método exposto, são realizados 30 conjuntos de medições para cada tipo de
superfície. Para superfícies com refletâncias uniformes este número cai para 10 conjuntos (GHISI, 1997).

3.3 Configuração e inserção de dados no plugin Diva for Rhino
Após a modelagem da maquete eletrônica, foi utilizado o plugin Diva for Rhino, instalado no software
Rhinoceros, o qual apresenta quatro ícones de uso, Location, Nodes, Materials e Metrics. O primeiro ícone,
Location, é utilizado para a importação de um arquivo climático local. Para a pesquisa, foi utilizado o
arquivo do tipo SWERA.epw, da cidade de Santa Maria, RS, obtido através do portal do Laboratório de
Eficiência Energética em Edificação (LABEEE, 2016) da UFSC, onde podem ser encontrados os arquivos
climáticos existentes de cidades brasileiras.
Através do comando Nodes, são projetados os pontos de análises para as posteriores simulações.
Definiu-se 75cm de altura dos pontos em relação ao piso, estabelecido pela NBR 15575-1, e
aproximadamente 20cm de afastamento horizontal entre os pontos, para se obter curvas isolux com boa
precisão. Com o ícone Materials são definidos os materiais para cada tipo de superfície, os quais foram
separados por layers durante a modelagem tridimensional. Acessando o sistema (C)/DIVA/Daylight/Material
nos documentos do computador, é possível configurar cada material com a sua devida refletância, como é
estabelecido pelo Radiance no manual deste algoritmo (CRONE, 1992).
Após inserir o arquivo climático local, procedeu-se à distribuição dos pontos dos sensores em Nodes,
aplicando-se todos os materiais configurados com o algoritmo Radiance em Assign Materials. Neste trabalho
foram simulados a iluminância útil de iluminação natural (UDI) e a autonomia de iluminação natural (DA),
através de Metrics/Daylight Grid-Based/Climate-Based/Metric.

3.4 Valores de referência para as análises
Os valores de referência para as análises foram obtidos da NBR 15.575 (ABNT, 2013), que apresenta três
níveis de desempenho (60lux – mínimo, 90lux – intermediário, 120lux – superior) para a iluminância nas
dependências sala de estar, dormitórios, cozinha e área de serviço, das construções habitacionais.
Nas análises de DA, usou-se o critério constante no RTQ-R, para ambiente de permanência com
janela sem proteção solar (no caso, a cozinha), de 70% das horas diurnas do ano com a superfície horizontal
de referência apresentando níveis de iluminância de 60lux, 90lux e 120lux, pelo menos, 70% de sua área.
Para ambientes de permanência prolongada que possuem janelas com proteção solar (no caso,
dormitórios e sala), usou-se o critério do RTQ-R, que é 50% da área do ambiente durante 70% das horas
diurnas do ano atingindo um dos valores três mencionados, conforme o nível de desempenho (BRASIL,
2010). Para UDI, a referência assumida é de 70% ou mais das horas diurnas do ano dentro de uma faixa de
100lux e 2.000lux (MARDALJEVIC; NABIL, 2005).
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Refletâncias
Foram realizados 130 conjuntos de medições de iluminância refletida, totalizando 260 medições, sendo 30
conjuntos em cada uma das superfícies seguintes, paredes de tijolo a vista, forro de chapas OSB e piso
1716

4

laminado de PVC reciclado, e 10 conjuntos em cada uma das superfícies uniformes ou com pequenas áreas
de abrangência, sendo as paredes pintadas de branco com tinta de terra crua, a madeira das esquadrias, os
revestimentos cerâmicos de parede e o piso cerâmico do banheiro, resultando em dados apresentados na
Tabela 1, com base em levantamentos feitos em 8 de janeiro de 2016.
Tabela 1. Estimativa de refletâncias das superfícies do protótipo de casa popular eficiente
Superfícies dos pontos medidos
Paredes de tijolos a vista
Paredes e teto pintados de branco
Paredes com revestimento cerâmico claro
Piso cerâmico claro
Madeira das esquadrias
Piso laminado de PVC reciclado
Chapas OSB do forro

Média de Iluminâncias
refletidas pelo papel
branco (Lux)
65,76666667
87,00000000
107,2000000
500,5000000
114,0000000
192,9000000
43,53333333

Média de Iluminância
refletida pela superfície
(Lux)
18,43333333
82,10000000
79,40000000
386,6000000
19,30000000
70,36666667
17,76666667

Refletância estimada
(%)
25
85
67
70
15
33
37

As médias das refletâncias são necessárias para a aplicação dos materiais dentro do plugin Diva, e os
resultados obtidos foram satisfatórios comparando-se a pesquisas realizadas por outros autores, como é
apresentado por Pereira & Souza (2005), que referenciam estimativas de refletâncias por cores, onde uma
parede pintada de branco, por exemplo, é descrita teoricamente por 80% de refletância estimada, e nesta
medição obteve-se um resultado de 85%, podendo-se perceber a proximidade de resultados entre a medição e
o referencial teórico.
4.2. Iluminância útil de iluminação natural - Useful Daylight Iluminances (UDI)
A simulação de UDI foi realizada para identificar as porcentagens de horas de um ano em que a iluminância
no plano de trabalho está entre 100 e 2.000 lux (Figura 4). Pode-se identificar um bom desempenho UDI nos
ambientes de permanência prolongada (sala, cozinha e dormitórios), onde as áreas em vermelho apresentam
iluminância entre 100 e 2.000 lux em 100% das horas do ano.
Uma ligeira deficiência de UDI pode ser identificada nas regiões próximas às janelas e no fundo dos
ambientes de maior profundidade (sala, cozinha e dormitório 02). Pode-se fazer um comparativo entre os
dois dormitórios, com a mesma orientação solar, porém, com distinção de dimensionamento, tornando o
dormitório 01 mais eficiente por suas áreas de deficiência serem próximas a janela, que possivelmente sejam
caracterizadas por excesso de iluminâncias, apresentando uma homogeneidade maior e coloração
avermelhada no restante do ambiente.
Já no dormitório 02 há deficiência no fundo do ambiente, concluindo-se que será necessário acionar a
iluminação artificial nesta região. Já no banheiro e circulação, observa-se alto índice de deficiência, o que
poderemos concluir nas próximas análises, de Daylight Autonomy.

% das horas
diurnas do ano
com luz natural
entre 100 e
2000Lux.

Figura 4 - Simulação de UDI para o protótipo de habitação de interesse social da UFSM.

4.3. Autonomia de iluminação natural - Daylight Autonomy (DA)
Analisou-se os desempenhos em autonomia anual de iluminação natural seguindo os índices de iluminâncias
internas de edificações habitacionais estabelecidos pela NBR15575-1 (ABNT, 2013), onde são considerados
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para dormitórios, sala de estar e cozinha, o nível mínimo de iluminância de 60 lux, o nível intermediário a
partir de 90 lux e o nível superior a partir de 120 lux. A Figura 5 apresenta as simulações de autonomia de
iluminação natural para 60 lux, 90 lux e 120 lux.
DA60 Lux

DA90 Lux

DA120 Lux

% das horas do ano
com luz natural
atendendo DA

Figura 5 - DA em 60, 90 e 120 Lux para o protótipo de Casa Popular Sustentável da UFSM.

Pode-se verificar que, ao se considerar avaliações de desempenho com um sensor central em cada
ambiente, como sugere a NBR15575-1, os ambientes de permanência prolongada atingiriam todos os índices
estipulados pela norma, porém, ao se avaliar o fenômeno da iluminação natural de uma forma espacial, podese perceber as áreas deficientes, com necessidade de iluminação artificial ou de adequação projetual (nas
plantas representadas pelas cores azul e amarelo).
Também foram avaliadas as autonomias em 30 e 45 lux (índices intermediário e superior para os
ambientes circulação e banheiro de acordo com a NBR15575-1), além de uma avaliação com 300lux,
considerando-se áreas de estudo ou trabalho doméstico (Figura 6).
Banheiro e Circulação
DA30 Lux

DA300 Lux

DA45 Lux

% das horas do ano
com luz natural
atendendo DA

Figura 6 - DA em 30, 45 e 300 Lux para o protótipo de Casa Popular Sustentável da UFSM.

Nestas três simulações, pode-se perceber que as áreas que não estão em vermelho correspondem a
pontos que não atingem 100% de autonomia, caso do banheiro e da circulação. Ainda se identifica as áreas
com menor disponibilidade de iluminâncias elevadas, que aparecem em azul e em amarelo na simulação
DA300 lux. Ao se identificar as áreas ou pontos deficientes, pode-se adequá-los trocando-se, por exemplo, as
cores da pintura das paredes e do teto, bem como perceber possíveis ajustes no projeto, como aumentar a
área das aberturas ou alterar a relação entre largura e profundidade dos ambientes.

5. CONCLUSÃO
Em UDI foram apontados bons resultados de iluminâncias úteis de iluminação natural, acima de 85% nos
ambientes de permanência prolongada, cozinha e área de serviço. Em DA, os parâmetros de desempenho
mínimo, intermediário e superior de iluminâncias estipulados pela NBR15575-1, deveriam superar
respectivamente os índices de autonomia em 60 lux, 90 lux e 120 lux, onde são indicadas as simulações nos
pontos centrais dos ambientes de permanência prolongada, cozinha e área de serviço, desta forma, todos
estes ambientes obtiveram autonomia de 100% ou índices bastante próximos disto. No banheiro e circulação
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não são estipulados índices mínimos de iluminância, mas pode-se observar pouca eficiência no desempenho
intermediário e superior. Com DA 300 lux, pode-se concluir que possíveis áreas de estudo ou trabalho
doméstico necessitariam de auxilio de iluminação artificial, sendo observadas as áreas azuladas desta
simulação.
Os resultados desta pesquisa não se resumem apenas para a avaliação de uma edificação, mas uma
forma de avaliar o desempenho da iluminação natural em meio ao grande número de construções que
surgiram recentemente no país, e mapear as deficiências que possam ser aperfeiçoadas pelos projetistas,
visando aprimorar a forma de pensar o projeto de arquitetura e torná-lo mais eficiente.
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RESUMO

Em conforto visual, as pesquisas com crianças têm sido direcionadas ao estudo dos impactos da luz no
desempenho acadêmico e não propriamente na avaliação das preferências, evidenciando a carência teórica e
metodológica nesta linha de estudo. As abordagens metodológicas utilizadas nessas pesquisas exigem que as
crianças resolvam testes de escrita, leitura e matemáticas, implicando estágios mais avançados no
desenvolvimento cognitivo. No caso de crianças mais novas, entre 4 e 7 anos de idade, as habilidades básicas
para o intercâmbio verbal estão em desenvolvimento, restringindo a aplicação de testes escritos. Este artigo,
resultado de um trabalho conjunto entre arquitetura e psicologia, apresenta uma abordagem experimental para
levantar as preferências com relação ao ambiente luminoso e condições de uso de salas de aula de educação
infantil. O estudo foi realizado em duas salas de aula do Colégio Logosófico González Pecotche da cidade de
Florianópolis, durante o mês de agosto de 2015, e contou com a participação de crianças entre 4 e 6 anos de
idade. Através de uma abordagem multi-métodos foram caracterizados o uso e a ocupação das salas de aula,
os níveis de iluminância, a preferência das crianças pelo uso das cortinas/lâmpadas e pelas condições do céu
visto através da janela. Os resultados obtidos permitiram identificar a preferência das crianças por ambientes
luminosos mais claros e a relação que elas fazem entre as condições de iluminação e as atividades realizadas.
Finalmente, a abordagem metodológica se mostrou efetiva na aproximação das crianças e a avaliação das
preferências com relação ao ambiente luminoso das salas.
Palavras-chave: mapeamento comportamental, crianças, preferencias, iluminação, salas de aula.

ABSTRACT

In visual comfort, researches with children have been oriented to the study of the impact of lighting on
academic performance and not in the assessment of preferences, evidencing the theoretical and methodological
lack in this line of study. The methodological approaches used in those researches require that children solve
writing, reading and math tests implying more advanced stages in cognitive development. In the case of
younger children, between 4 and 7 years old, the basics skills for verbal communication are still developing,
restricting the use of written tests. This paper, result of a joint work between architecture and psychology,
presents an experimental approach to collect the preferences related to the luminous environment and the
conditions of use of kindergarten classrooms. The study was conducted in two classrooms of the Colégio
Logosófico González Pecotche, in Florianópolis city, during august 2015 and counted with the participation
of children between 4 and 6 years old. Through a multi-method approach it was characterized the use and
occupation of the classroom, illuminance levels, children’s preference for the use of curtains/lamps and for the
conditions of the sky seen through the window. The results allowed the identification of children’s preference
for clearer luminous environments and the relationship they make between lighting conditions and activities
performed. Finally, the methodological approach was effective in the approximation of the children and the
evaluation of preferences regarding the luminous environment of the classrooms.
Keywords: behavioral mapping, children, preferences, lighting, classrooms.
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1. INTRODUÇÃO
A partir do início do século XX, a opinião da criança tornou-se interessante para pesquisadores de diversas
áreas (CRUZ, 2010). A diferença da psicologia, onde os estudos com crianças novas são comuns, na área de
conforto as pesquisas que envolvem crianças novas (crianças com até 7 anos de idade) são poucas e as
existentes estão direcionadas à avaliação do conforto térmico (FABBRI, 2013; VÁSQUEZ; RUPP; DÍAZ,
2014). Referente ao conforto visual, especificamente à avaliação das preferências, o estudo mais representativo
foi realizado por Stewart (1981) com crianças entre 9 e 11 anos de idade. Stewart (1981) provou que as crianças
se sentem atraídas pelas janelas e a luz natural, sendo isto refletido em seu comportamento.
O desafio metodológico que representa os estudos deste tipo é, principalmente na questão da
comunicação entre adultos pesquisadores e crianças, um dos fatores que determina a falta de pesquisas com
este tipo de usuários. No entanto, diferentes instrumentos e técnicas, desenvolvidos e validados nas pesquisas
em psicologia, possibilitam o acesso às opiniões da criança desde sua própria experiência e permitem superar
tal desafio com sucesso (CRUZ, 2010; SAYWITZ; CAMPARO, 2013; SOUZA, 2010). Contudo, aproximarse da criança requer um esforço adicional por parte do pesquisador para garantir maior confiabilidade nos
dados obtidos. O tempo de convívio com a criança é fundamental para estabelecer um vínculo de confiança
que a permita compartilhar suas experiências e opiniões de forma mais precisa (CRUZ, 2010; SAYWITZ et
al., 2015).
Borgers, Hox e Sikkel (2003) afirmam que as mudanças no pensamento simbólico e no pensamento
intuitivo experimentadas pela criança, até os sete anos de idade, favorecem os processos de compreensão de
perguntas. No caso da entrevista, técnica de pesquisa amplamente usada nos estudos com crianças (SAYWITZ;
CAMPARO, 2013), é possível obter respostas precisas já que as informações podem ser apresentadas de forma
verbal ou gráfica, resultando em uma técnica adequada nos estudos com crianças em idade pré-escolar
(MARKOPOULOS et al., 2008a). Saywitz, Larson e Goodman (2011) identificaram que ao oferecer à criança
opções de resposta como: “Eu não sei” ou “Eu não entendi”, o desempenho durante a entrevista melhora.
Apresentar a entrevista por meio de atividades mais dinâmicas, tipo jogo, também ajuda a manter o interesse
da criança no assunto (BORGERS; HOX; SIKKEL, 2003; BORGERS; LEEUW; HOX, 2000).
A abordagem multi-métodos é recomendada nos estudos com crianças (MORROW, 2001) e foi aplicada
por Stewart (1981) na sua pesquisa, por meio de questionários e observação. A observação, direta ou indireta,
é outra técnica que permite diferentes graus de interação do pesquisador com os participantes
(MARKOPOULOS et al., 2008b). Na observação indireta são utilizadas câmeras ou gravadores de áudio
enquanto que na observação direta o pesquisador é quem registra e faz anotações da situação sob avaliação
(MARKOPOULOS et al., 2008b; PINHEIRO; ELALI; FERNANDES, 2008). Bernardi e Kowaltowski (2006)
utilizaram em seu estudo uma tabela para o registro das atitudes dos alunos (entre 8 e 11 anos de idade) com
relação ao conforto na sala de aula, permitindo identificar o nível de interação das crianças com o ambiente
para adaptá-lo segundo as necessidades de conforto. Apoiado nos dados da observação, o mapeamento
comportamental é uma técnica que permite associar fenômenos do comportamento das pessoas e o ambiente
no qual ocorrem (SOMMER; SOMMER, 2001), sendo comuns nas pesquisas que envolvem crianças
(PINHEIRO; ELALI; FERNANDES, 2008). A representação das informações corresponde à forma na qual as
pessoas usam e ocupam o espaço e geralmente é realizada por meio de gráficos de barras ou na planta do
ambiente (PINHEIRO; ELALI; FERNANDES, 2008; SOMMER; SOMMER, 2001).
As pesquisas com crianças representam um desafio nas abordagens metodológicas usadas pelos
pesquisadores; no entanto, as técnicas e ferramentas a serem usadas nestas pesquisas podem ser ainda mais
diversas que as usadas nos estudos com adultos. O desenho e as fotografias têm sido considerados nas
pesquisas com crianças e nas pesquisas de avaliação da preferência e qualidade das paisagens como
instrumentos úteis e adequados. Alguns estudos com crianças que ainda não desenvolveram as capacidades de
leitura e escrita, isto é, em idade pré-escolar, têm concentrado seus esforços na adaptação da abordagem
metodológica para conseguir a avaliação das condições ambientais (FABBRI, 2013; VÁSQUEZ; RUPP;
DÍAZ, 2014). Os resultados obtidos nestas pesquisas demonstram que, mesmo sendo muito novas, as crianças
têm noções dos fenômenos ambientais que afetam sua sensação de conforto e possuem preferências, as quais
em algumas ocasiões não conseguem manifestar. A pouca quantidade de estudos encontrados, direcionados à
avaliação da preferência de crianças novas põe em evidencia a carência teórica e metodológica nesta linha de
estudo. No caso da avaliação das condições da iluminação natural, o desafio metodológico é ainda maior
devido à rápida e constante variação da luz, assim como a menor sensibilidade de nosso sistema visual às
mudanças luminosas.
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2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é apresentar uma abordagem metodológica experimental que permita realizar uma
aproximação de crianças entre 4 e 6 anos de idade para identificar as preferências do ambiente luminoso e
condições de uso de salas de aula de educação infantil.

3. MÉTODO
Este estudo foi realizado com a participação de crianças entre 4 e 6 anos de idade, em duas salas de educação
infantil do Colégio Logosófico Gonzalez Pecotche, unidade Florianópolis, durante agosto de 2015. O roteiro
das atividades realizadas neste estudo foi desenhado juntamente com a diretora geral do Colégio. As atividades
que envolveram a participação das crianças foram coordenadas com as professoras das duas turmas que
participaram do estudo, sendo que foram realizadas 5 visitas em cada sala.
A metodologia utilizada envolveu procedimentos experimentais de campo, por meio da abordagem
multi-métodos. O uso das salas de aula foi levantado mediante entrevistas com as docentes e os modelos de
ocupação foram levantados utilizando a observação e mapeamento comportamental. A caracterização das
condições de iluminação das salas foi realizada de forma paralela à observação usando 10 data logger. A
avaliação da preferência das crianças pelas condições do ambiente luminoso foi obtida mediante entrevistas
individuais.

3.1 Características físicas das salas de aula estudadas
A sala Infantil 4 (ocupada por crianças entre quatro e cinco anos de idade) e a sala Infantil 5 (ocupada por
crianças entre cinco e seis anos de idade) foram os locais selecionados para este estudo. Ambas as salas se
localizam no nível térreo do Colégio, possuindo diferentes orientações da fachada (Figura 1).

a

b
Figura 1- Localização das salas de aula de estudo e características das visuais oferecidas pelas janelas: a) Infantil 4 e b) Infantil 5.

A diferença na orientação caracteriza a iluminação natural e a paisagem que é vista através das janelas,
as quais possuem a mesma altura de peitoril (1,04m) e da verga (2,74m). Considerando a altura das crianças,
na sala Infantil 4, a visual através da janela é apenas do céu (Figura 1a), enquanto, na sala Infantil 5 é vista
uma edificação, vegetação e uma pequena porção do céu (Figura 1b).
Com relação às características arquitetônicas, ambas as salas possuem planta retangular (8,10m x 5,50m)
e pé direito de 3,40m. No interior, as diferenças entre as duas salas de aula são devido ao mobiliário, a
decoração das paredes e teto, assim como a cor da tinta de algumas das superfícies, como é o caso de uma
parede azul clara na sala Infantil 4.

3.2 Características de uso gerais das salas: Entrevista com as docentes
A primeira aproximação às características gerais das atividades realizadas dentro da sala de aula foi realizada
mediante uma entrevista semi-estruturada com a docente de cada turma. Como método de organização no
Colégio, todas as atividades têm um horário programado e com duração aproximada de 40 minutos. O horário
de chegada das crianças é entre as 13h e as 13h30min. Durante esse período, as crianças brincam dentro da
sala até a turma estar completa, constituindo-se na atividade mais livre realizada dentro da sala.
Em ambas as turmas, a disposição das mesas é realizada segundo as atividades, sendo a docente quem
gerencia o tipo de arranjo e a localização das mesas dentro da sala de aula. Os arranjos e agrupamentos variam
entre linhas, mesa redonda e pequenos grupos. A configuração de linhas é usada principalmente quando
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apresentada alguma informação no quadro. Outro critério importante para definir a localização de cada criança
é a disciplina.
Com relação ao mobiliário, às mesas e cadeiras usadas pelas crianças na sala Infantil 4 são todas iguais
(cor cinza claro e amarelo). Na sala Infantil 5 as mesas e cadeiras são de várias cores e estão identificadas com
o nome de cada criança, ajudando no manejo da disciplina.

3.3 Modelos de ocupação das salas: Observação e mapeamento comportamental
Antes de começar a observação comportamental foi realizada uma visita em cada sala de aula. O intuito dessa
visita foi apresentar a pesquisadora às crianças e introduzi-las brevemente nas atividades que seriam
desenvolvidas na sala de aula durante as seguintes semanas. Com esta atividade buscou-se familiarizar as
crianças com a presença da pesquisadora dentro da sala nas semanas seguintes.
Posterior a essa etapa introdutória, foi realizada a observação naturalística dos ambientes durante um
período. Na sala de aula Infantil 4, a observação foi realizada durante a tarde do dia 12/08 e na sala Infantil 5
durante a tarde do dia 13/08. A observação foi realizada de forma direta e por meio de sequências fotográficas
posicionando uma câmera em um canto da sala, visando abranger a totalidade do ambiente. Antes de iniciar
cada atividade, houve um período de acomodação e adaptação das crianças. Posterior a esse período foi
iniciado o registro fotográfico usando a função Time-lapse, durante 15 minutos, tirando fotografias a cada 5
segundos. Em total, para cada atividade foram adquiridas 180 fotografias.
De forma paralela à observação, foram levantados os dados de iluminância (E) em algumas das
atividades observadas. No caso da sala Infantil 4 foi possível realizar o levantamento da iluminância a partir
das 13h44min (atividade do planejamento). Na sala Infantil 5 o levantamento foi iniciado às 15h30min, durante
o lanche das crianças, devido à dinâmica da professora e da turma.
Com base na observação foi levantado o mapeamento comportamental dentro da sala, permitindo
identificar os modelos de ocupação da sala e a localização de cada criança dentro do ambiente.

3.4 Medição da iluminância (E) durante a observação
Para os levantamentos da iluminância foram utilizados 10 data logger U-12 e um Luxímetro T-10. O uso dos
data logger respondeu à necessidade de coletar os dados de iluminância de forma simultânea às atividades de
observação e avaliação subjetiva das crianças. O número de pontos para realizar as medições obedeceu à
quantidade de data logger disponíveis no Labcon-UFSC.
Devido a que os sensores tipo data logger possuem uma distorção na curva de sensibilidade espectral,
foi aplicado um fator de correção com relação aos valores obtidos com o Luxímetro T-10. Para calcular o fator
de correção de cada sensor foram realizadas medições a cada 10 segundos em um ambiente iluminado
naturalmente e sob quatro níveis de iluminância diferentes, definidos pela distância entre o local de medição e
a janela. De forma simultânea foram levantados os dados com todos os equipamentos. Os valores de
iluminância medidos com o Luxímetro T-10 variaram entre 51,7lux e 1285,0lux. O Gráfico 1 apresenta as
diferenças entre os dados levantados com o Luxímetro T-10 e os data logger Hobo U-12.
Luxímetro T-10
Data logger #2
Data logger #4
Data logger #6
Data logger #8
Data logger #1 0

Iluminância (Lux)

200 0
150 0
100 0

Data logger #1
Data logger #3
Data logger #5
Data logger #7
Data logger #9

500
0
1

11

21

31

41

51

61

Gráfico 1- Variações na E: Luxímetro T-10 vs. Data logger Hobo U-12

71

81

Devido a que todos os sensores apresentaram variações, não só com relação ao Luxímetro T-10, senão
também entre eles, foi necessário calcular de forma individual a equação que melhor se ajustasse a cada
conjunto de dados. A disposição dos sensores para os levantamentos da iluminância dentro da sala durante as
atividades esteve sujeita aos arranjos do mobiliário definidos pelas docentes, diferenciando o tamanho das
áreas levantadas em cada sala.
Como introdução à atividade do dia, já que simultaneamente foram realizados os levantamentos
fotométricos, foi realizada uma votação sobre a percepção das condições do ambiente luminoso da sala,
perguntado para as crianças se achavam a sala “clara” ou “escura”. Esta atividade permitiu introduzir o uso
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dos equipamentos que estariam dispostos na sala. Depois da familiarização das crianças com os data logger
foi solicitado para não mexer neles

3.5 Avaliação da preferência do ambiente luminoso e do céu
A preferência do ambiente luminoso da sala foi levantada por meio de uma entrevista individual durante os
dias 25/08 (Infantil 4) e 26/08 (Infantil 5), no espaço da Brinquedoteca do Colégio. Depois de uma breve
introdução à atividade que seria realizada, e reforçando a importância da participação de cada criança nesta
fase da pesquisa, foi apresentada uma sequência de perguntas, a qual estruturou a entrevista. As opções de
resposta, apresentadas por meio de fotografias da própria sala de aula, foram disponibilizadas as crianças
imediatamente após a formulação de cada questão. A seguir são apresentadas as perguntas realizadas na
entrevista:
a. Você prefere a sala de aula quando as cortinas estão abertas ou fechadas? Saberia me dizer por
que gosta dela assim?
b. E quando as cortinas da sala estão fechadas, você prefere que as lâmpadas estejam ligadas ou
desligadas? Saberia me dizer por que gosta mais quando as lâmpadas estão ligadas/desligadas?
c. E quando as cortinas estão abertas, você olha pela janela da sala de aula?
d. E quando você olha pela janela da sala de aula, qual destes céus você gosta mais de ver: i) um céu
azul sem nuvens; ii) um céu azul com poucas nuvens; iii) um céu com muitas nuvens ou iv) um
céu com muitas nuvens e cinza?
Visando avaliar o tipo de céu preferido foi
necessário realizar diversas fotomontagens sobre
uma fotografia da paisagem vista através da
janela de cada sala de aula. Em cada imagem
foram variadas as porções de céu visíveis através
da janela, como destacado na Figura 2. Deste
processo resultaram 4 imagens para cada sala de
aula, apresentando as variações de céu indicadas
na Figura 2. No caso da sala Infantil 4, a visual
da janela é ocupada completamente pelo céu. Na
b
a
sala Infantil 5, apenas pequenas porções de céu
Figura 2- Imagens das janelas usadas nas montagens para avaliação aparecem localizadas nos cantos superiores da
janela.
do céu preferido: a) Infantil 4 e b) Infantil 5.

4. RESULTADOS
4.1 Modelos de uso e ocupação da sala
Durante o período de observação estiveram presentes 13 crianças na sala infantil 4 e 17 crianças na sala infantil
5. Do total de crianças presentes nas salas (n=30), 16 eram meninas e 14 eram meninos. Com relação à idade,
nove crianças estavam com 4 anos, 18 crianças estavam com 5 anos e 3 crianças estavam com 6 anos.
(a)

(b)

Gráfico 2- (a) Áreas e usos dentro das salas e (b) Tempo de uso vs. área ocupada durante as atividades
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O Gráfico 2(a) apresenta a comparação da área total das salas de aula com a área ocupada pelo mobiliário
(Infantil 4=13,63m2 e infantil 5=12,17m2), as áreas que não foram ocupadas pelas crianças (Infantil 4=12,73m2
e infantil 5=11,55m2), a área útil do ambiente (Infantil 4=30,87m2 e infantil 5=32,33m2) e a somatória das
áreas usadas durante as atividades. Ao sobrepor as áreas ocupadas durante todas as atividades, as áreas usadas
pelas crianças são de 53,69m2 na sala Infantil 4 e 61,00m2 na sala Infantil 5. Com relação ao tempo de uso das
salas, as atividades realizadas durante o período de observação representaram 46% e 65% do tempo total na
sala Infantil 4 e 5, respectivamente (Gráfico 2(b)).
Ao comparar a área ocupada na atividade “Brinquedo” e na atividade “Lanche” é possível identificar
que, mesmo sendo a primeira atividade mais livre, a área que ocupam as crianças dentro da sala foi menor.
Contudo, ao observar o mapeamento comportamental (Figura 3) é possível identificar como durante a atividade
de “Brinquedo” as crianças estiveram em pequenos agrupamentos abrangendo diferentes áreas das salas. No
caso do “Planejamento”, embora as áreas ocupadas em ambas as turmas foram similares às áreas ocupadas
durante a atividade “Brinquedo”, o tempo gasto na primeira atividade foi maior.

Figura 3- Mapeamento comportamental das atividades observadas nos dias 12/08/2015 (infantil 4) e 13/08/2015 (infantil 5)

Na Figura 3 é apresentada a localização e posturas das crianças durante cada atividade (meninas em lilás
e meninos em verde). As áreas ocupadas durante o período de observação de cada atividade também são
apresentadas nas plantas. No caso da atividade “Brinquedo”, em ambas as turmas, foram identificados entre 3
e 4 agrupamentos de crianças. No “Planejamento” as crianças estiveram posicionadas de costas para as janelas
das salas, olhando em direção ao quadro. Durante o “Lanche” e a “Aula de Inglês” cada criança esteve
ocupando sua carteira, conforme a disposição sugerida pelas docentes. Na última atividade do dia “Exposição”
as crianças estiveram agrupadas e sentadas em cadeiras ou no piso. A posição das cortinas e o uso da
iluminação artificial foram indicados para cada período observado.
A Figura 4 apresenta a somatória das áreas usadas dentro de cada sala de aula. É possível identificar a
influência da disposição do mobiliário na ocupação do ambiente. Independente da atividade, as crianças se
adaptam a elas e usam as áreas livres da sala para realizar as atividades. Igualmente é possível identificar como
as crianças, quando têm liberdade para selecionar em qual lugar da sala permanecer, preferiram estar mais
próximas do centro do ambiente.

Figura 4- Sobreposição das áreas ocupadas em cada sala de aula

4.2 Aproximação à percepção visual e características do ambiente luminoso
À chegada das crianças nas salas as lâmpadas estavam desligadas e as cortinas abertas.
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Na sala infantil 4 a votação foi realizada antes do início das atividades do dia (às 13h). Das 11 crianças
presentes, só uma criança percebeu a sala como “escura”. Foi realizada mais uma votação para decidir se as
lâmpadas deveriam permanecer desligadas ou se deveriam ser ligadas. Dez crianças acharam a sala “clara”
motivo pelo qual as lâmpadas permaneceram desligadas. Com relação à operação das cortinas, durante a hora
do lanche (15h30min), 5 crianças pediram para fechar metade das cortinas devido à radiação incidente sobre
elas. Sob esta condição, as lâmpadas permaneceram desligadas. Ao finalizar as atividades (17h30min) foi
realizada novamente a votação da percepção. Das 13 crianças presentes nesse momento, 10 gostaram da sala
“escurinha”, enquanto três preferiam ligar as lâmpadas. Na sala Infantil 5, durante o lanche (15h30min), as 17
crianças acharam a sala de aula “escura” e preferiam ter as lâmpadas ligadas nesse momento. Ao finalizar o
dia (17h), foi realizada mais uma votação sobre a percepção da iluminação da sala de aula. Embora as crianças
perceberam a sala de aula “escura” e a acharam agradável, a maioria das crianças preferiu ligar as lâmpadas.
No Gráfico 3(a) são apresentadas as condições de uso das lâmpadas durante as atividades realizadas em
cada sala, a área da sala com E ≥ 500lux e E < 500lux assim como o cálculo de uniformidade da iluminação
durante as atividades.
Na sala infantil 4, na qual não houve operação da iluminação artificial, as áreas com E ≥ 500lux foram
maiores do que as áreas com E < 500lux: entre 18,5m2 e 31,5m2, no primeiro caso, e entre 13m2 e 26m2 no
segundo caso (Gráfico 3(a)). A localização das crianças com relação ao parâmetro analisado foi variável,
porém, na maioria das atividades, a maior parte da turma esteve localizada em áreas com E ≥ 500lux (Figura
5). Na sala Infantil 5, e durante as atividades nas quais as lâmpadas estiveram ligadas, a iluminância do
ambiente foi maior ou igual a 500lux. Durante o planejamento, atividade na qual as lâmpadas estiveram
desligadas, a maior parte da área da sala esteve com menos de 500lux (Gráfico 3(a)). Nesta atividade as
crianças estiveram localizadas na área menos iluminada da sala (Figura 5), porém com E média de 467lux.
(a)

(b)

Gráfico 3- (a) Área por atividade em função da curva de 500lux e Uniformidade da iluminação, (c) Tempo vs. Emédia da atividade

No caso da iluminação artificial a uniformidade deve ser superior a 0,5 e próxima a 1 (ABNT, 2013).
No Gráfico 3(a) é possível identificar que, nas atividades realizadas durante o uso das lâmpadas no infantil 5,
o valor de uniformidade esteve dentro da faixa recomendada pela norma. Na sala infantil 4, onde todas as
atividades foram realizadas sob iluminação natural, os valores de uniformidade foram inferiores a 0,5.

Figura 5- Distribuição da iluminância no ambiente em função da curva de 500lux.
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De acordo com a norma ABNT NBR- ISO/CIE 8995-1(2013), a iluminância média em salas de aula
deve ser entre 300lux e 500lux, segundo a atividade que seja realizada no ambiente. No caso da sala infantil 4
a menor Emédia (334lux) foi durante a atividade “Exposição”, a qual foi realizada ao finalizar o dia, durante
15min, e com a metade das cortinas fechadas (Gráfico 3(b)). No caso da sala Infantil 5, a única atividade
realizada sem uso da iluminação artificial foi o “Planejamento” (Emédia=467lux), a qual teve uma duração de
35min (Gráfico 3(b)). Embora a Emédia esteve dentro da faixa dos valores recomendados pela norma, as crianças
e a docente preferiram o ambiente com as lâmpadas ligadas (Emédia=955lux durante o “Lanche”).

4.3 Você prefere a sala com as cortinas abertas ou fechadas?
No dia da entrevista houve 11 crianças na sala infantil 4 e 16 na sala infantil 5. Das 27 crianças, 17 eram
meninas e 10 eram meninos. Com relação à idade, 8 crianças estavam com 4 anos, 17 crianças estavam com 5
anos e 2 crianças estavam com 6 anos.
As respostas às duas primeiras perguntas: i)Você prefere a sala de aula quando as cortinas estão abertas
ou fechadas? e ii) Quando as cortinas estão fechadas, você prefere que as lâmpadas estejam ligadas ou
desligadas?, são apresentadas no Gráfico 4(a). Os dados dos votos são apresentados por idade e o valor total
de votos para cada cenário.
(a)

(b)

Gráfico 4- Votos obtidos nas perguntas de preferência com relação à posição das cortinas e uso das lâmpadas

No total, a opção com a cortina aberta teve 19 votos e a opção com a cortina fechada teve 12 votos
(Gráfico 4(a)). O total de votos obtidos (31) foi maior ao número de crianças que participaram da entrevista
devido a que 4 crianças definiram a preferência no uso da cortina e das lâmpadas segundo a atividade a ser
realizada ou incidência de sol. Com relação ao uso da iluminação artificial, quando as cortinas estão fechadas,
a opção com as lâmpadas ligadas teve em total 21 votos e a opção com lâmpadas desligadas teve em total 8
votos. O Gráfico 4(b) apresenta os votos de preferência no uso das lâmpadas quando as cortinas estão fechadas.
Das 12 crianças que preferiram as cortinas fechadas, a configuração “Cortina fechada/Lâmpadas ligadas” teve
8 votos enquanto que a configuração “Cortina fechada/Lâmpadas desligadas” teve 5 votos de preferência. De
forma geral, os dados levantados permitem identificar a preferência das crianças quando o ambiente luminoso
da sala de aula é mais claro (cortinas abertas e lâmpadas ligadas).
No Gráfico 5 são apresentados os motivos para a preferência da posição das cortinas e uso da iluminação
artificial. Foi possível identificar que as crianças, principalmente as mais velhas, associam as características
da iluminação da sala com tarefas visuais ou atividades.
(a)

(b)

Gráfico 5- (a) Motivos de preferência no uso das cortinas e (b) lâmpadas quando as cortinas estão fechadas
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Segundo as respostas obtidas, foi identificado um aspecto da avaliação subjetiva do ambiente luminoso
com o qual cada um dos motivos da preferência foi relacionado. Esses aspectos foram: Visibilidade do exterior,
tarefa visual, percepção visual e conforto visual.
As respostas das crianças permitiram identificar a relação que elas fazem entre as condições de
iluminação no interior da sala e as características da atividade a ser realizada. Outro aspecto identificado, nas
quatro opções de resposta, foi aquele que remete à percepção do ambiente visual. No entanto, o principal
motivo para preferir as cortinas abertas é a possibilidade de olhar ao exterior, enquanto, o segundo motivo para
preferir as cortinas fechadas está relacionado com o conforto térmico.

4.4 Qual tipo de céu você prefere ver pela janela da sala?
O número de votos para o tipo de céu preferido por cada uma das crianças é apresentado no Gráfico 6(a). Os
resultados revelaram que o céu limpo é aquele que têm maior preferência (21 votos), seguido pelo céu com
poucas e muitas nuvens (3 votos para cada um).
(a)

(b)

Gráfico 6- (a) Votos de preferência pelo tipo de céu e (b) Motivos da preferência.

Os motivos de preferência manifestados pelas crianças ao momento de escolher um dos tipos de céu
estiveram associados às atividades que poderiam ser realizadas no exterior (brincar), as características do céu
(dia bonito, dia claro, tem sol), à percepção visual (a sala fica clara, ver melhor) ou outras razões (fica feliz,
gosta da cor azul). Os principais motivos manifestados pelas crianças para preferirem o céu limpo (10 votos)
estão relacionados com a possibilidade de realizar atividades ao ar livre tanto como a percepção de que o dia
é mais bonito (Gráfico 6(b)). As duas condições do céu com nuvens, poucas e muitas nuvens, foram
selecionadas pelas crianças (2 votos para cada) devido a que gostam das nuvens e acham que o céu fica mais
bonito desse jeito. Apenas uma criança preferiu o céu cinza.

5. CONCLUSÕES
Este estudo permitiu identificar os instrumentos e técnicas mais adequadas para o levantamento das condições
de uso e preferências do ambiente luminoso de crianças entre 4 e 6 anos de idade. Com relação aos métodos
usados nesta pesquisa, são destacados os seguintes aspectos:
▪ Foi identificado que o registro fotográfico usando a função Time-lapse, em sessões de 15 minutos, e
intervalo entre fotos de 5 segundos foi excessivo, devido às poucas variações na localização e posições
das crianças.
▪ Embora o levantamento dos modelos de ocupação e níveis de iluminância possibilitaram a comparação
das duas variáveis, os levantamentos fotométricos deste estudo não refletem de forma precisa as
condições reais da iluminação do ambiente devido a que a malha de pontos usada para a disposição
dos data logger esteve restrita à localização das mesas usadas pelas crianças.
▪ Uma vez que as crianças reconheceram a sua sala nas imagens apresentadas durante a entrevista foi
mais fácil direcionar a sua atenção à questão de interesse. Desta forma, destaca-se a importância de
usar fotografias dos ambientes que serão avaliados pelas crianças.
▪ Uma desvantagem desta abordagem metodológica é o processamento da informação. Para chegar em
dados suscetíveis de ser tratados estatisticamente, a demanda de tempo é alta, pois a maior parte do
processamento da informação (ver as imagens, identificar a localização das crianças, estimar a área
usada, quantificar as áreas, montar as imagens e processar a informação quantitativa) deve ser
realizado de forma manual e por meio de diferentes tipos de programas.
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As crianças que participaram nas atividades manifestaram sua opinião sobre as condições de iluminação
da sala, em termos de “clara” ou “escura”, associando as características da iluminação com as tarefas ou
atividades que realizavam. No caso das crianças mais novas, e devido às atividades realizadas por elas, a
quantidade de luz não foi determinante, refletindo-se no fato de manter as lâmpadas desligadas durante a tarde
inteira. Esta situação foi diferente no caso das crianças da sala Infantil 5, que realizavam mais atividades de
caderno, as quais manifestaram a necessidade de ter mais luz.
Este estudo permitiu identificar uma tendência pelo uso do centro das salas, o qual poderia ser usado
como critério para o projeto de iluminação natural nas salas de educação infantil, priorizando como estratégia
de iluminação natural as aberturas zenitais. Foi possível identificar como as crianças podem ser mais ativas no
uso do ambiente, em termos das configurações do sistema de iluminação, quando é perguntada pela preferência
na posição das cortinas ou no uso da iluminação artificial.
Por último, foi possível constatar que adequados níveis de iluminância não necessariamente se traduzem
em ambientes luminosos preferidos.
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RESUMO
Uma das principais características do território brasileiro é a abundância de luz natural, o que torna
indispensável o seu aproveitamento no interior das edificações. Por outro lado, a radiação solar aumenta a
temperatura dos ambientes internos, sendo fundamental o controle de sua incidência direta dentro dos
edifícios. Diante disso, faz-se necessário o uso de estratégias projetuais que, ao mesmo tempo que
possibilitem o uso da luz natural, protejam estes espaços internos da insolação direta. Dentre essas soluções
projetuais destacam-se os cobogós, que atuam como filtros, controlando a incidência da radiação solar direta
e permitindo a passagem da luz natural e dos ventos. O objetivo dessa pesquisa é avaliar o desempenho
lumínico de duas diferentes configurações geométricas de cobogós em uma sala hipotética de escritório,
considerando-se estes elementos como uma segunda pele da envoltória do edifício. O desempenho lumínico
foi analisado, de acordo com os níveis de iluminância e a uniformidade da luz, por meio de simulação
computacional de iluminação natural, utilizando como ferramenta o software DIAlux. A avaliação das
iluminâncias foi executada, utilizando as indicações estabelecidas pela Norma NBR ISO / 8995-1 (ABNT,
2013) e, em conjunto, também foi analisado o conceito UDI (Useful Daylight Illuminance), conforme
proposto por Nabil e Mardaljevic (2006). Este estudo foi realizado em função de diferentes latitudes (0°, 10°, -20° e -30°), que abrangem a maior parte do território brasileiro. Os resultados das simulações
mostraram que em ambientes compostos por fachadas com fechamento em vidro há um melhor
aproveitamento de luz quando nestes são acoplados os cobogós. Outro parâmetro que causa uma influência
significativa no comportamento do redirecionamento da luz ao ambiente interno é a área de abertura dos
elementos vazados, sendo que quanto maior a área, melhor o desempenho da iluminância. No caso com
menor abertura, apesar de uma boa uniformização da iluminação, é necessária a complementação da mesma
com a luz artificial. Além disso, notou-se que o melhor desempenho lumínico para a utilização desses
dispositivos de sombreamento foi a orientação Oeste e no solstício de inverno, tendo uma proteção superior a
60%.
Palavras-chave: cobogó; desempenho lumínico; níveis de iluminância e uniformidade.

ABSTRACT

One of the main characteristics of the Brazilian territory is the abundance of natural light, which makes it
indispensable to use it inside the buildings. On the other hand, the direct incidence of solar radiation
increases the temperature of the internal environments, being fundamental the control of its direct incidence
internally to the buildings. In view of this, it is necessary to use projective strategies that, while allowing the
use of natural light, protect these internal spaces from direct sunlight. Among these projective solutions, we
highlight the cobogos, which act as filters, allowing the passage of natural light and wind, controlling the
incidence of direct solar radiation. The goal of this research is to evaluate the light performance of two
different geometric configurations of cobogos in a hypothetical office room, considering these elements as a
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second skin of the building envelope. The light performance was analyzed according to the levels of
illuminance and the light uniformity, by means of computational simulation of natural light, using as a tool
the DIAlux software. The evaluation of the illuminances was carried out using the indications established by
NBR ISO / 8998 -1 (ABNT, 2013) and, together, the UDI (useful daylight illuminance) concept was also
analyzed, as proposed by Nabil and Mardaljevic (2006). The analysis was performed according to different
latitudes (0 °, -10 °, -20 ° and -30 °) that cover most of the Brazilian territory. The results indicate that the
use of the cobogos is more efficient than the environment composed only of glass. Another parameter that
causes a significant influence on the behavior of light redirection to internal environment is the opening area
of leaked elements, being as larger the area, better is the illuminance performance. In the case with less
opening, despite a good standardization of lighting, it is necessary to complement it with artificial light. In
addition, it was observed that the best light performance for the use of these shading devices was the western
orientation and the winter solstice, having a protection superior to 60%.
Keywords: Cobogó; natural lighting; luminal performance; levels of illuminance and uniformity.

1.

INTRODUÇÃO

A abundância de luz natural é uma das principais características do território brasileiro e essa condição deve
ser levada em consideração pelos arquitetos ao realizar um projeto, proporcionando condições para um
grande aproveitamento desta no interior das edificações. Desde a década de 70, grandes janelas e fachadas
altamente envidraçadas vêm sendo bastante utilizadas na construção de edifícios, principalmente em projetos
de escritórios, permitindo o acesso à luz do dia, o ganho de calor e o contato visual com o ambiente externo.
No entanto, nestas construções, a incidência da radiação solar que atravessa as janelas não sombreadas e as
fachadas envidraçadas aumentam significativamente a temperatura interna do ar no verão, e a reduz no
inverno. Isso afeta negativamente o conforto térmico, aumenta a carga de refrigeração e por fim torna-se uma
fonte de ofuscamento, o que prejudica o desenvolvimento de atividades visuais (FREEWAN, 2014).
A luz natural nos edifícios de escritórios exige uma arquitetura passiva devidamente concebida para
proporcionar iluminação suficiente, se a elaboração de projetos arquitetônicos for adequada ao clima, com
estratégias naturais de climatização e iluminação natural. Segundo EPE (2015), em 2014, as edificações
comerciais foram responsáveis por 14,5% do consumo de energia gerada no Brasil. No entanto, esta
demanda por energia elétrica no setor comercial pode ser minimizada por meio de soluções projetuais que
reduzem este impacto através do uso da luz natural como, por exemplo, o cobogó.
O cobogó é uma criação brasileira que está voltando ao cenário arquitetônico como uma alternativa
eficaz para proporcionar melhorias das condições climáticas no interior das edificações, principalmente
naquelas que se encontram em regiões de clima mais quente, pois este elemento vazado permite a circulação
do ar, reduz o excesso de luminosidade no ambiente e possibilita o contato visual com o exterior. É também
um componente lúdico e versátil para ser aplicado nas edificações, proporcionando, inclusive, efeitos de luz
e sombra, tanto em ambientes internos quanto em fachadas e muros.
Um dos primeiros arquitetos a adotá-lo, na década de 40, foi Lucio Costa, que o utilizou no Parque
Guinle, um complexo de edifícios localizado no Rio de Janeiro. Posteriormente, o cobogó passou a ser
bastante utilizado nas áreas de serviço, localizadas no fundo das casas, o que, com o tempo, o caracterizou
como um elemento construtivo pejorativo, caindo em desuso (PAULERT, 2012).
Recentemente observou-se que incentivos a boas práticas de projeto de iluminação natural foram
retomados, visando à eficiência energética e o conforto visual, que são alguns dos fatores considerados
importantes para um bom desempenho de uma construção, principalmente, quando se pensa em edifícios de
escritórios. Dessa maneira, aumentou-se significativamente o uso dos cobogós nos edifícios em suas diversas
variações e diversos materiais.
No entanto, nota-se que o uso desse elemento ocorre de forma empírica, sem um estudo do impacto
dos diversos parâmetros projetuais como geometria, proporção de cheio e vazio, orientação solar, entre
outros.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é comparar o desempenho lumínico de uma sala hipotética de escritório com janela
de vidro incolor, em relação a uma sala composta de janela de vidro em conjunto com cobogós. Essa análise
foi realizada para quatro latitudes brasileiras (entre 0°S e 30°S), avaliando o nível de iluminância e a
uniformidade da luz.

1731

2

3. MÉTODO
Para atingir os objetivos desse trabalho, utilizou-se uma metodologia dividida em três etapas:
1. Definição e montagem dos modelos avaliados;
2. Simulação computacional;
3. Parâmetros de análise.
Foram efetuadas três situações: Uma primeira, com a abertura da sala composta somente de vidro
(caso de referência), e uma sala que teve a composição do vidro juntamente com duas diferentes geometrias
de cobogós. Para reduzir a influência do vidro nesta comparação foram consideradas as janelas com cobogós,
também com vidros, os quais poderiam ser omitidos em uma situação real.
As orientações utilizadas nas aberturas da sala foram a Norte e a Oeste, onde existe uma incidência
solar maior e, portanto, esta proteção pode influenciar mais na radiação solar direta incidente no ambiente.

3.1. Definição dos modelos avaliados
3.1.1. Definição das latitudes analisadas

A latitude é um dos pontos que influenciam significativamente na quantidade e na disponibilidade de luz
natural que chega ao solo, sendo, portanto, uma das variáveis fundamentais em um estudo paramétrico do
tema. Além disso, o Brasil abrange uma ampla faixa de latitude (5ºN à 34ºS); para localidades próximas ao
equador, a fachada sul recebe insolação, e é simétrica na latitude 0º em relação ao Norte; já para as cidades
meridionais, a demanda de radiação é diferente, chegando ao caso onde é necessária insolação no período de
inverno. (GUTIERREZ, 2004). Nesta pesquisa foram selecionadas quatro latitudes que abrangem a maior
parte do território brasileiro (0°, -10°, -20° e -30°), conforme mostra a Figura 1.

Figura 1. Latitudes selecionadas adaptado de (RORIZ, 2004)

3.1.2. Geometria da sala hipotética
A sala avaliada foi definida no formato retangular, com posições de 4,00m x 8,00m e no pé direito de 3,00m,
resultando em uma área de 96m³, conforme exposto na Figura 2.
Segundo Chaves (2012), são essas as configurações que mais se encontram no mercado imobiliário e,
de acordo com Lamberts, Ghisi e Ramos (2006), 62% dos edifícios têm forma retangular.

Figura 2. Dimensões dos modelos estudados e as orientações estudadas
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As características dos materiais empregados para a elaboração da sala de estudo, foram baseadas em
recomendações da literatura especializada, tais como: a tese de doutorado de Dornelles (2008), que
disponibilizou dados de absortância de várias cores e determinou a absortância solar de superfícies opacas,
obtendo valores mais realistas do que aqueles apresentados em tabelas publicadas até o momento atual. A
publicação de Vianna e Gonçalves (2001), sendo que parte deste trabalho, foram feitas recomendações
importantes sobre as cores internas dos ambientes. A norma NBR ISO/ 8995-1 (2013) também apresenta as
faixas de refletância úteis para as superfícies internas. Por último, têm-se o trabalho de Castro et al (2003),
cujo objetivo foi obter os valores de refletância de várias cores de tintas utilizadas em superfícies externas.
Diante disso, foram definidas pelos autores, as porcentagens de refletância das superfícies internas e
dos cobogós, sendo que essas configurações foram pré-selecionadas pelo próprio programa DIAlux. Dessa
forma, optou-se pela cor branca nas superfícies das paredes e dos tetos, a qual resulta em um grau de reflexão
de 86%; já o piso apresenta um grau de reflexão de 52% (madeira clara).
Todas as salas possuem vidro simples de 6 mm de espessura e com o fator de transmitância de 88%.
Este tipo de configuração foi o mais encontrado em edifícios de escritórios, segundo o levantamento
realizado por Lamberts, Ghisi e Ramos (2006). Para isso, foi definida como caso de referência, a sala que
apresenta somente o uso de vidro, conforme pode se observar na Figura 3.

Figura 3. Modelo de referência da sala hipotética, no programa DIAlux

3.1.3 Elaboração dos modelos de vidro + cobogó (Segunda pele)
Posteriormente, outros dois casos foram analisados, utilizando os modelos de vidro + cobogó (segunda pele).
Esses modelos têm as mesmas características geométricas e de layout do caso de referência, porém, com
cobogós na fachada, funcionando como uma segunda pele. Foram escolhidas duas geometrias de cobogós,
conforme mostra a Figura 4, ambas com refletância de 86%. Chamamos de caso 1, o modelo com a
geometria 1 e caso 2, o modelo com a geometria 2. O critério para a escolha das geometrias 1 e 2 dos
cobogós ocorreu em decorrência da utilização das mesmas pelo arquiteto Lúcio Costa no Parque Guinle
(projeto de 1948), um complexo de edifícios localizados no Rio de Janeiro. Além disso, ele foi um dos que
cumpriu um papel exemplar na educação e na prática arquitetônica e ressaltava a importância da
compreensão das condições climáticas e da geometria solar para concepção de projetos.

Figura 4. Modelo vidro + cobogó

3.2 Simulação computacional
As simulações computacionais do cálculo do nível de iluminância em um ambiente interno foram realizadas
utilizando o programa computacional DIAlux, versão 4.9.0.1. A escolha por essa ferramenta se deve ao fato
de que, segundo Maioli e Alvarez (2015), neste programa é possível simular modelos com cálculos para
radiação solar direta, difusa e reflexões da luz nos objetos e superfícies internas e externas. Além disso, a
ferramenta é gratuita e possui uma interface gráfica de fácil utilização.
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Os dias definidos para as simulações foram 22 de dezembro (solstício de verão) e 22 de junho
(solstício de inverno), e os horários escolhidos foram 8h, 10h, 12h, 14h e 16h. Esses períodos foram
estabelecidos, segundo a NBR15215-4 (ABNT, 2005), que recomenda a realização de medições em
diferentes épocas do ano e em diferentes horas do dia, em função da variação frequente das condições do céu
ao longo do dia e do ano, para se adquirir valores mais precisos de níveis de iluminação. Em condições que
não seja possível a medição da iluminação natural ao longo do ano, recomenda-se medir a iluminância nas
condições de céu mais representativas, que seria um dia próximo do solstício de verão e um dia próximo ao
solstício de inverno. As horas foram baseadas nos horários em que há o aproveitamento da iluminação
natural dentro do ambiente interno, assim como as recomendações da NBR15215-4 (ABNT, 2005), cujo
monitoramento da iluminação natural deve ser de 2h em 2h
É importante entender também que no solstício de inverno, o sol está mais posicionado para o lado do
Norte, ao passo que, no solstício de verão, a incidência de sol na fachada Norte ocorre apenas de maneira
difusa. A fachada Oeste recebe sol da tarde durante todo o ano.
Nas simulações consideraram-se somente as componentes provenientes do sol e da abóbada celeste,
sem obstrução de parte do céu por obstáculos construídos ou naturais, uma vez que dentro das cidades, as
parcelas de luz refletidas podem variar bastante em relação às superfícies do entorno construído. Quanto ao
tipo de céu, foi escolhido o céu claro, por contemplar a radiação solar direta. No entanto, a escolha deste tipo
de céu pode mascarar o efeito de diminuição excessiva na iluminação em locais onde há predominância de
céu encoberto. A análise de cobogós para esse tipo de céu seria de grande importância para uma conclusão
mais exata sobre o desempenho dos cobogós e poderá ser realizada em trabalhos futuros.

3.2.1 Modelagem dos cobogós

A preparação do modelo tridimensional da sala hipotética foi realizada diretamente no próprio programa
DIAlux, enquanto que as geometrias dos cobogós foram modeladas no SketchUp, para posteriormente serem
exportadas para o programa DIAlux, em modelos tridimensionais e armazenados no formato 3DX. Durante a
modelagem observou-se uma limitação no programa adotado, o qual conseguiu somente realizar a simulação
com o cobogó colocado na fachada interna da sala, conforme ilustrado na Figura 5.
Para superar essa limitação, foi inserido na janela lateral, um vidro, de acordo com o valor de
transmissão da luz adotado nesta pesquisa, juntamente com o cobogó, unidos entre si.

Figura 5. Confecção de modelagem dos cobogós para o DIAlux

Para o estudo inicial, elaborou-se um modelo de referência constituído por uma fachada de vidro e, a
partir dele, foi desenvolvido outro modelo, apresentando o vidro juntamente com o cobogó na fachada. Os
coeficientes de refletância das paredes consideradas foram: teto = 86%; parede = 86%; piso = 52%, sendo
que estas configurações já foram pré-definidas pelo próprio programa. As localizações geográficas utilizadas
foram as de latitudes 0, -10, -20 e -30.
Durante a modelagem, também foi necessário definir o plano de uso que representasse uma superfície
horizontal, localizada a 75 cm de altura do chão.
A partir das simulações efetuadas neste programa, foi possível entender o comportamento da luz
natural nos espaços, em função do horário e da condição do céu para um determinado dia simulado.

3.3 Parâmetros de análise
3.3.1 Análise da iluminação natural em escritórios
A avaliação das iluminâncias foi realizada utilizando as indicações estabelecidas pela norma NBR ISO /
8995 -1 (ABNT, 2013), que especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos, para que
as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente. Nesta norma, para o ambiente de escritório, o
valor recomendado é de 500 lux. Em conjunto com a avaliação das iluminâncias, também foi analisado o
conceito UDI (Useful Daylight Illuminance), conforme proposto por Nabil e Mardaljevic (2006). Este
conceito especifica quatro faixas de iluminação, como consta na Tabela 1.
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Tabela 1. Faixas de iluminância (UDI)

Insuficente
< 100 lux

Eficiente
Entre 100 e 500 lux

Desejável
Entre 500 e 2000 lux

Fonte: NABIL e MARDALJEVIC (2006)

Excessiva
> 2000 lux

O valor máximo de iluminância recomendado em um ambiente de escritório é de 2.000lux. Acima
deste valor, é considerado excessivo, podendo causar desconforto visual. A partir desses dados, foram
adotados para a realização do presente trabalho, os valores de tolerância dentro do intervalo entre 500 a 2000
lux, podendo fornecer uma iluminação desejável aos ocupantes do ambiente.
Na análise da uniformidade (Emín/Eméd), utilizou-se, como referência, a norma NBR ISO/CIE 89951 (ABNT, 2013), com o objetivo de análise comparativa entre os dispositivos de sombreamento. O valor
indicado pela norma não deve ser menor que 0,7.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Para identificar melhor os resultados obtidos a partir das simulações, a Figura 6 apresenta a média de
iluminância média com valores obtidos em lux, da sala estudada com fechamento em vidro e duas
alternativas de cobogós, avaliados para as quatro latitudes selecionadas.

Figura 6. Média de Iluminância média (lux) da sala estudada para as quatro latitudes selecionadas

Pelos resultados obtidos, observa-se que à medida em que mudamos da latitude 0 para a latitude -30,
ou seja, da região da linha do Equador para a região sul do Brasil, ocorre um aumento da iluminância medida
na sala estudada. Isto ocorre em decorrência de que nas regiões mais próximas do Equador, a incidência solar
está perpendicular ao solo e conforme avançamos para o sul, o ângulo de incidência solar com relação ao
solo diminui, incidindo uma maior quantidade de sol pela abertura das janelas.
Quando se compara a iluminância na sala proveniente da abertura contendo apenas o vidro e aquelas
provenientes do vidro com os cobogós, o resultado computacional mostra que houve uma redução da
iluminância para o cobogó 2 (caso 2), conforme esperado, uma vez que este cobogó apresenta uma
geometria com nichos menores do que o cobogó 1 (caso 1). Isto evidencia a funcionalidade dos cobogós
como elementos de redução da incidência solar sobre ambientes internos.
A face Norte, no solstício de inverno apresenta uma iluminância maior do que a observada no solstício
de verão. Isto ocorre em decorrência do ângulo de incidência com relação ao solo ser menor no inverno. Já
para a face Oeste, tem-se um aumento da iluminância no verão do que a observada no inverno.
Com relação ao caso 2, a variação da iluminância ao longo dos solstícios de verão e inverno, assim
como com as latitudes, apresentam variações pequenas, nada acentuadas como as verificadas no caso de
referência e no caso 1.
As Figuras 7 a 10, apresentam o desempenho lumínico da sala estudada nos solstícios de verão e de
inverno para as quatro latitudes. Estas Figuras exibem os valores do nível médio de iluminância (lux) e os
valores da uniformidade em função das horas analisadas para as duas orientações (Norte e Oeste),
respectivamente.
De uma maneira em geral, os parâmetros projetuais como: a utilização do modelo sem cobogós
(somente vidro), a geometria dos elementos vazados e a sua área de abertura, a orientação solar e os períodos
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analisados (verão e inverno), exercem uma influência significativa na distribuição e o redirecionamento da
luz no ambiente interno da sala estudada.

Figura 7. Desempenho lumínico da sala estudada no solstício de verão e no solstício de inverno– Latitude 0º

Figura 8. Desempenho lumínico da sala estudada no solstício de verão e no solstício de inverno – Latitude -10º

Figura 9. Desempenho lumínico da sala estudada no solstício de verão e no solstício de inverno – Latitude -20º

Figura 10. Desempenho lumínico da sala estudada no solstício de verão e no solstício de inverno – Latitude -30º

A maior parte dos resultados da simulação do caso de referência, na latitude 0, comprovou altos
índices de iluminância (lux) no interior da sala, principalmente no solstício de inverno, sendo mais acentuado
no período da tarde e na face Norte (Figuras 7). Já para a face Oeste, os valores encontrados nos solstícios de
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inverno e verão são próximos, com uma variação maior no final da tarde, em consequência da maior radiação
solar.
No caso 1, abertura composta por vidro + cobogó 1, na latitude 0, registra uma iluminância adequada
tanto no solstício de inverno quanto no de verão, assim como para a face Norte e Oeste, exceto no horário
das 16h, que atinge um patamar acima do ideal (2000 lux) ocorrido na face Oeste, o que pode causar
desconforto visual, conforme destacado por Nabil e Mardaljevic (2006).
No caso 2, abertura composta por vidro + cobogó 2, na latitude 0, os resultados obtidos mostram uma
acentuada redução de iluminância, abaixo dos 500 lux, para todas as variáveis.
Os cobogós, aplicados no vidro como segunda pele, funcionou de maneira eficiente como protetor
solar, principalmente na orientação Oeste, tanto no solstício de verão como no de inverno, bloqueando mais
de 60% dos raios solares diretos.
Na latitude -10, -20 e -30 os raios solares foram bloqueados acima dos 65%, quando se utiliza o
cobogó 1, enquanto que para o cobogó 2 a redução de iluminância chega ao máximo de 96%, ou seja, na face
Norte no solstício de inverno a iluminância reduz de 5630 para 227,4 com relação ao vidro.
A criação de uma abertura sem proteção propicia a entrada direta de sol nos ambientes internos, o que
não é agradável em algumas horas e, ao analisar a uniformidade da luz, o comportamento se identifica com o
encontrado para as iluminâncias. A distribuição de iluminância no ambiente interno é mais uniforme quando
há a inserção dos cobogós, diferentemente do que ocorre com a abertura que não utiliza este elemento
vazado.
Com relação à latitude 0º e -10º, os resultados obtidos com as janelas orientadas para o Norte e para o
Oeste apresentaram diferenças entre si. Na abertura orientada para a face Norte no solstício de verão foram
encontrados valores praticamente constantes para cada situação estudada, sendo atingidos, na maioria das
vezes, os valores de 0,5 (para o caso de referência), de 0,7 (para o caso 1) e de 0,8 (para o caso 2). Já no
solstício de inverno, tanto na face Norte quanto na face Oeste somente o caso 2 foi o que apresentou uma
melhor uniformidade em comparação com os outros casos.
Nas latitude -20º e -30º, pode-se notar através das Figuras 9 e 10, que a utilização do cobogó 2 (caso
2) continua a ter o melhor desempenho na uniformidade em todas as variáveis, com exceção da simulação da
sala orientada para o Norte no inverno no horário das 12h (Figura 9).
Dessa forma, a uniformidade, de acordo com a norma NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013) igual ou
acima de 0,7, indica que, no que diz respeito à iluminação, qualquer ponto da sala analisada estaria adequado
como local de trabalho e, incorporando os dispositivos de sombreamento como os cobogós às janelas, a
radiação direta costuma ser evitada e os fortes contrastes da iluminação natural, são suavizados.
As Figuras 11 e 12 apresentam a intensidade luminosa e a distribuição do nível de iluminância no
ambiente interno na face Norte durante o solstício de verão e inverno, por meio de false colour, ou seja, cada
cor corresponde a um determinado nível de iluminância, de acordo com uma escala apresentada abaixo das
figuras, permitindo verificar como ocorre a distribuição da luz no ambiente interno. Com relação ao
comportamento da distribuição de nível de iluminância interno nos dois períodos analisados (verão e
inverno), notou-se uma influência significativa, pois no solstício de inverno permitiu que a incidência solar
entrasse de forma direta, principalmente nos modelos simulados somente de vidro (caso de referência),
conforme exposto nas Figuras 12. Os valores de iluminância para a fachada Norte mostraram que sem a
presença do cobogó, os níveis de iluminâncias são altos, principalmente no espaço próximo à abertura,
atingindo valores acima de 15.000 lux. Com a presença do cobogó, a tendência é de redução dos valores de
iluminância. Neste contexto, conforme pode se observar nas Figuras 12, os valores obtidos para o caso 1 não
foram superiores a 800 lux. Observou-se também que, em alguns ambientes (Figura 12 (c) e (d)), ocorreu um
alto nível de iluminância, ultrapassando valores acima de 15.000 lux ou acima de 800 lux.
Ainda, a partir dessas imagens é possível também observar as condições de contrastes e uniformidade
de cada cenário simulado, uma vez que níveis e contrastes de iluminância muito baixos resultam em
ambientes de trabalho sem estímulo, da mesma forma que iluminância muito alta pode causar ofuscamento.
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Figura 11. Simulação em cores falsas da sala a Norte para as latitudes 0º (a), -10º (b), -20º (c) e -30º (d), no período de verão. As
figuras à esquerda referem-se ao caso de referência e as figuras à direita ao caso 1.

Figura 12. Simulação em cores falsas da sala a Norte para as latitudes 0º (a), -10º (b), -20º (c) e -30º (d), no período de inverno. As
figuras à esquerda referem-se ao caso de referência e as figuras à direita ao caso 1.
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5. CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos é possível verificar um conjunto de fundamentos do aproveitamento e
proteção da luz do dia por meio do vidro mais o cobogó, gerados por simulação computacional, onde se pode
perceber que os cobogós melhoram o desempenho lumínico das salas estudadas em comparação com aquelas
que apresentam somente vidro, principalmente no solstício de inverno e na face Oeste, onde foi observada
uma forte presença de incidência de luz ao ambiente interno das salas.
Nas simulações da sala com os cobogós se percebe uma distribuição mais uniforme em comparação
com o caso de referência, devido ao redirecionamento da luz ao ambiente interno, tendo uma redução de
iluminância superior a 60% para o cobogó 1 (caso 1) e 70% para o cobogó 2 (caso 2), para a latitude 0º. Para
as demais latitudes, o menor valor de redução de iluminância foi de 55% para o cobogó 2, enquanto que para
o cobogó 1, o valor mínimo foi de 65%.
Com relação ao melhor desempenho de iluminância, o caso 1 foi o que mostrou ser mais eficiente
devido à sua área de abertura ser maior do que o caso 2. Para o caso 2, apesar da uniformização da
iluminação natural no ambiente interno, ainda é necessária a complementação da mesma com a luz artificial,
restringindo no horário das 16h para todas as latitudes, pois os valores obtidos foram superiores a 500 lux.
Dessa forma, vale ressaltar a importância de soluções projetuais que utilizem a relação entre a
iluminação natural e os cobogós como protetores solares, principalmente se estes estiverem orientados para a
face Oeste, protegendo assim, da luz direta.
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RESUMO

A luz natural é um dos fatores de qualidade do ambiente interno. Em locais de ensino, quando
utilizada de maneira correta favorece o rendimento dos alunos. Este estudo tem como objetivo a avaliação da
iluminação natural de um ambiente de aula, utilizando como variáveis as refletâncias das superfícies internas
obtidas através de medição in loco. O objeto de estudo é uma sala padrão da Universidade do Vale do Rio
dos Sinos (UNISINOS). Levantamentos em campo foram realizados afim de desenvolver um modelo
tridimensional base para o posterior desenvolvimento de modelos para análise através de simulações com o
software ReluxPro. Em campo, foram coletados dados como dimensões internas do ambiente e
posicionamento de aberturas, elementos externos que influenciam na distribuição da luz natural, além dos
valores correspondentes à refletância das superfícies internas. Como referência, também foram coletados os
valores de iluminância do local. Ajustado o software com os dados obtidos, foram gerados resultados da
iluminação natural de modelos com variações internas. A data utilizada para a geração de dados foi próxima
ao equinócio de primavera do hemisfério sul, no horário das 12 horas, com céu limpo, em condições
semelhantes às de realização dos dados coletados em campo. Utilizou-se a NBR ISO/CIE 8995:1 para
análise dos modelos simulados, que foram avaliados nos aspectos quantitativos e qualitativos. Os modelos
atenderam parcialmente a norma, pois alcançaram o nível de iluminância média no plano de trabalho, porém,
não atenderam ao requisito de uniformidade. Através das análises comparativas, conclui-se que as diferentes
orientações solares tiveram pouca influência nos valores obtidos e que a alteração de refletância das
superfícies incrementou os níveis de iluminância.
Palavras-chave: Iluminação natural. Desempenho lumínico. Sala de aula. Simulação computacional.

ABSTRACT

Daylighting is one of the quality factors of the internal environment. In education places, when the
daylighting is used correctly, it can promote better student performance. This study aims the evaluation of
the daylighting in a classroom environment, using as variables the internal surfaces reflectance obtained
through in situ measurement. The study object is a model room at Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS). Field surveys were conducted in order to develop a three-dimensional model for further
development of models for analysis through simulations with the software ReluxPro. Were collected data as
internal dimensions of the environment and positioning of openings, external elements that influence the
distribution of daylighting, besides were collected values corresponding to the reflectance of the internal
surfaces. As a reference, also were collected the illuminance values of the room. The software was regulated
with the obtained data and results of the natural illumination of the models with internal variations were
generated. The date used for the data generation was close to the southern hemisphere spring equinox, at
12pm, with clear sky, in similar conditions when the data was collected in the field. NBR ISO/CIE 8995:1
was used to analyze the simulated models that were evaluated in quantitative and qualitative aspects. The
models partially comply the norm, because they reached the average illuminance level in the work plane, but
did not comply the uniformity requirement. Through the comparative analysis, it was concluded that the
different solar orientations had little influence on the values obtained and that the alteration of reflectance of
the surfaces increased the levels of illuminance.
Keywords: Daylighting; Luminous performance; Classroom; Computer simulation.
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1. INTRODUÇÃO
A iluminação natural é um dos fatores de qualidade do ambiente interno. Quando corretamente captada e
distribuída, a luz do dia pode proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento de atividades
visuais, além de contribuir com a eficiência energética das edificações e gerar benefícios aos seres humanos.
(SANTOS, 2014). Egan e Olgyay (2002) afirmam que uma das vantagens da utilização da luz do dia em
edifícios é a relação entre as condições externas e as atividades metabólicas internas dos seres humanos,
ideia também sustentada por Lechner (2009, p. 386), ao assegurar que a luz natural “satisfaz a necessidade
biológica para responder aos ritmos naturais do dia.” A iluminação natural em locais internos também
permite a orientação das pessoas através da identificação da hora do dia e das condições meteorológicas do
tempo. A falta deste tipo de informação em ambientes internos pode ocasionar a percepção de locais
artificiais e sufocantes. (LIMA, 2010)
Embora a iluminação natural seja importante para a qualidade do ambiente interno, deve-se atentar
para alguns detalhes. A luz originária diretamente do sol pode causar ofuscamento e aumento da carga
térmica do ambiente. O ofuscamento, o contraste, a luminosidade do ambiente, as cores e texturas das
superfícies internas e a iluminação artificial, são fatores que devem ser considerados afim da qualificação do
conforto e da eficiência visual. (KEELER e BURKE, 2010).
Costa (2000) afirma que o contraste se dá pela relação entre os valores de luminosidade do objeto e do
fundo e ofuscamento é uma sensação de claridade ou brilho que pode ser direto, quando causado pela fonte
luminosa, ou refletido, quando causado pelo fundo da tarefa. Esta ideia converge com Vianna e Gonçalves
(2001), que indicam que o ofuscamento se trata de uma sensação e que ocorre quando há contrastes
excessivos de luminância. Quando há diferentes superfícies internas no campo de visão, a razão de 3:1 tende
a ser considerada como uma luminosidade equivalente, requisito recomendado para salas de aula. (KEELER
e BURKE, 2010).
A percepção é uma função psíquica que permite a elaboração de informações sobre o entorno através
dos sentidos. Não há regras gerais que indiquem o processo de percepção, mas entende-se que ocorre através
da interação de diferentes estímulos sensoriais. (LIMA, 2010). Vianna e Gonçalves (2001, p. 92), afirmam
que “a capacidade de percepção de cores é uma característica de seletividade do olho – é a sensação causada
pelos distintos comprimentos de onda”. Estes comprimentos classificam o espectro eletromagnético em
faixas, que variam entre 100 nm (nanômetro) e 1 mm (micrômetro). Estas faixas dividem-se em: raios
violetas (abaixo de 380 nm); raios visíveis (entre 380 e 780 nm); e raios infravermelhos (acima de 780 nm).
Dentro do intervalo de radiação visível há uma subdivisão: os tons de violeta localizam-se entre os
comprimentos de onda de 380 à 435 nm; azul entre 436 e 495 nm; verde entre 496 e 565 nm; amarela 566 e
589; laranja entre 590 e 627; vermelho entre 628 e 780. Estes limites não são rígidos e podem variar segundo
características individuais. (COSTA, 2000; PEREIRA et al., 2015). As superfícies refletem energia
eletromagnética para cada faixa de comprimento de onda. A reflexão de superfícies pode ser medida através
da técnica de espectrorradiometria, na qual seus dados são demonstrados através de gráficos que representam
a curva de refletância espectral. Como regra geral, cores mais claras refletem mais a luz, enquanto cores
escuras têm maior poder de absortância. (MENESES apud DURÁN; PRADO; FILHO, 2013).
Em relação à iluminação, a percepção de um ambiente confortável pode ser obtido quando há a
possibilidade de realização de tarefas de maneira adequada e sem esforço visual. (LIMA, 2010). Neste
sentido, estudos comparam a percepção de usuários com níveis de iluminação obtidos em campo. Sardeiro
(2012) avaliou o desempenho luminoso de salas de aula para a cidade de Maringá (PR) através de
comparação entre valores obtidos através de medições da iluminação natural e de questionários aplicados aos
usuários. Aproximadamente 60% dos usuários percebiam a iluminação natural como “boa”, embora os
valores obtidos in loco fossem muito abaixo do recomendado. Com base nos dados obtidos no estudo, o
autor observou a falta de percepção dos usuários em relação à luz natural e atribuiu este fato à facilidade de
utilização da luz artificial nas salas de aula avaliadas.
Em estudo semelhante também na cidade de Maringá (PR), Santos, Vanderlei e Gonçalves (2013),
observaram a necessidade de utilização do sistema de iluminação artificial complementar à natural, tanto
através dos níveis de iluminação obtidos em campo, como através da percepção dos usuários. No estudo,
73% dos entrevistados avaliaram como insuficiente o sistema de iluminação natural, apresentando coerência
com os valores obtidos in loco.
Na cidade de Vitória (ES), em estudo realizado por Ventorim et al (2014), observou-se que a
percepção dos usuários era correta quando comparada aos resultados obtidos in loco. Constatou-se que as
mesas localizadas próximas às aberturas apresentavam melhores níveis de iluminação, porém, a maior parte
dos entrevistados alegou que apenas o sistema de iluminação natural não era suficiente para garantir níveis
adequados de iluminação e de sensação de conforto visual.
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Fervença e Bartholomei (2013), avaliaram salas de aula de duas escolas em Presidente Prudente (SP),
através de medições in loco, e aplicação de questionários e observação dos usuários. Constatou-se que,
apenas com o uso do sistema de iluminação natural, as salas avaliadas não apresentavam níveis mínimos
satisfatórios. Neste caso, a percepção dos usuários foi parcialmente coerente com os valores obtidos em
campo. Ponderou-se que fatores como a configuração espacial das salas e elementos de controle de
iluminação natural podem ter interferido nos resultados obtidos através dos questionários.
As superfícies internas são variáveis que podem influenciar na percepção dos ambientes. De acordo
com as características dos revestimentos utilizados, as superfícies podem refletir ou absorver mais luz,
alterando os níveis de iluminância de um local. A simulação computacional é uma das ferramentas para a
avaliação de sistemas de iluminação, que podem ser avaliados ao longo de um período determinado, como
um ano, ou em datas e horários específicos, caracterizando-se como estudo de caso.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é avaliar de maneira comparativa o desempenho lumínico de um ambiente de sala
de aula sob o aspecto da iluminação natural através do software computacional ReluxPro, utilizando como
variáveis as refletâncias das superfícies internas, obtidas através de medição in loco com o equipamento
espectroradiômetro.

3. MÉTODO
Afim de avaliar a interferência de variáveis do ambiente interno no desempenho lumínico de uma sala de
aula, esta pesquisa utilizou-se de simulações computacionais através do software ReluxPro, versão 2016
1.1.0. Para ajustar as diversas especificações do programa, como base, utilizou-se as informações de um
ambiente padrão obtidas através de levantamento in loco. O objeto de estudo é uma sala de aula padrão da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), do campus da cidade de São Leopoldo (RS).
O modelo de sala de aula se repete em diferentes blocos da instituição de ensino e a escolha baseia-se
em função dos diferentes revestimentos internos presentes no ambiente. Destaca-se a utilização do tijolo à
vista, que pode influenciar diretamente na qualidade lumínica da sala de aula. A Figura 1 apresenta o objeto
de estudo a partir de dois ângulos diferentes.

Figura 1. Sala de aula em estudo (autores).

O método de pesquisa constitui-se por três etapas principais: levantamento em campo, simulação
computacional, e sistematização de resultados e conclusão. Em campo foram coletados dados que
influenciam na distribuição da luz natural do ambiente. Por esta razão, bem como para a construção do
modelo tridimensional, foram coletadas informações dos elementos internos e externos, como as dimensões
internas da sala e tamanho e posicionamento das aberturas existentes, além de pilares e cobertura da área de
circulação externa. Os dados são observados na Figura 2.

1742

3

Figura 2. Planta baixa da sala de aula com dados coletados (autores).

Os valores de refletância das superfícies internas da sala de aula também foram obtidos em campo.
Utilizou-se o espectroradiômetro fabricado pela Spectral Evolution, modelo SR-3500 que opera nos
comprimentos de onda entre 350 a 2500 nm do espectro eletromagnético, com intervalo de 1,6 nm. A
medição foi realizada através do equipamento do laboratório VizLab1, integrante do programa de geologia da
UNISINOS.
O equipamento capta valores de refletância para cada comprimento de onda. Os valores foram obtidos
através da relação entre os dados da placa de referência que possui alta e conhecida refletância, a placa
Spectralon, e a superfície alvo, ou seja, cada superfície interna do ambiente. A Figura 3 apresenta o processo
de medição. O equipamento isola a área de captura dos dados, dessa forma, não houve necessidade de
alteração do ambiente de aula. Posicionado nas superfícies alvo, o equipamento realizou as leitura de
refletâncias para cada um das superfícies. Visando a obtenção de valores mais precisos, ajustou-se o
espectroradiômetro para 30 leituras de radiação e, assim, o próprio equipamento calcula o valor médio para
cada comprimento de onda.

Figura 3. Medição in loco: (a) placa Spectralon; (b) superfície alvo (autores)

Obteve-se os valores de refletância nos comprimentos de onda entre 350 e 2500 nm para cada
superfície analisada. As superfícies internas consideradas foram: piso de parquet, paredes e teto com pintura
na cor branca, parede com tijolo à vista, quadro verde, porta de acesso em madeira e fechamento com placa
metálica em azul. Afim de reduzir possíveis erros, para cada uma destas superfícies, foram feitos 3 registros
em pontos diferentes.
Para este estudo, utilizou-se apenas as bandas entre 380 e 780 nm, referentes às faixas espectrais
capazes de gerar radiação luminosa visível ao ser humano. Através do software Excel, realizou-se a média
dos 3 valores obtidos para cada superfície e elaborou-se gráficos com resultados. A Figura 4 apresenta a
curva espectral para cada superfície analisada. Observa-se que o pico de refletância para as superfícies do
piso, da parede de tijolo à vista e da porta de madeira localiza-se próximo ao comprimento de onda 771.5
nm, ou seja, dentro da radiação de tons vermelhos. Já o pico do fechamento com a placa azul apresenta-se no
ponto 471.2 nm e o quadro verde apresenta-se no ponto 531 nm, respectivamente nas radiações de azul e
1

Laboratório VizLab - Advanced Visualization & Geoinformatics Lab
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verde. A pintura na cor branca apresenta maior regularidade ao longo dos comprimentos de onda, o que
significa que a superfície apresenta maior capacidade de refletância.

Figura 4. Curva espectral das superfícies analisadas: (a) piso parquet; (b) parede e teto com pintura na cor branca; (c) parede de tijolo
à vista; (d) quadro verde; (e) porta de madeira; (f) fechamento com material azul (autores).

Assim, para chegar ao valor único de refletância de cada superfície medida in loco, fez-se a média dos
valores no intervalo dos comprimentos de onda entre 380 e 780 nm. Para validação dos resultados obtidos,
comparou-se com valores padrão apresentados por Vianna e Gonçalves (2001). A Tabela 1 apresenta os
valores indicados pelos autores, bem como a média obtida para cada superfície medida em campo,
observando a coerência dos resultados obtidos.
Tabela 1. Refletância: valores padrão e medidos in loco (VIANNA E GONÇALVES, 2001; autores).
Superfície Avaliada
Piso - Parquet
Parede e Teto – Pintura Branca
Parede – Tijolo à Vista
Quadro Verde
Porta - Madeira
Fechamento (Azul)

Refletância de Superfícies (%)
Vianna e Gonçalves
13-34
85-95
13-48
15
7-13
6

Valores Obtidos em Campo
25,03
92,70
24,84
10,96
11,27
6,63

Outro dado levantado em campo foram os valores referentes à iluminância do ambiente. Como base,
utilizou-se a norma NBR 15215:4 da Associação Brasileira De Normas Técnicas (ABNT) (2005), que
prescreve os métodos para verificação experimental para ambientes internos. A norma estipula o tipo de céu
adequado para a avaliação, a forma como o equipamento deve ser utilizado, a quantidade de pontos e uma
malha para medição.
A medição ocorreu no dia 28 de setembro de 2016, próximo ao equinócio de primavera do hemisfério
sul, com início às 11:51 horas e término às 12:54 horas. Utilizou-se o equipamento Termohigrômetro de
modelo ITMP 600, fabricado pela Instrutemp, observado na Figura 5, com capacidade técnica de 0 a 2000
Lux, ajustado no dia 01 de setembro de 2016.
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Figura 5 - Termohigrômetro de modelo ITMP 600, fabricado pela Instrutemp (autores).

Seguindo indicação da norma, o dia da medição apresentava céu claro, inexistência de nuvens e
predominância da cor azul. Para a determinação da quantidade mínima de pontos medidos, afim de obter o
nível de iluminação com erro inferior à 10%, utilizou-se a Equação 1.
Equação 1

Onde:
K é a referência obtida;
C é comprimento do ambiente (em metros);
L é largura do ambiente (em metros);
Hm é distância vertical entre a superfície de trabalho e o topo da janela (em metros).
O objeto de estudo tem 9,50 m e 7,83 m, como dimensões de comprimento e largura, e 1,95 m como
distância vertical. Com o valor de referência, observou-se a Tabela 2 da NBR 15215:4 que indica a
quantidade mínima de pontos a serem medidos. Obteve-se como referência (k) o valor de 2,2 e com base na
tabela identificou-se que o número mínimo de pontos à serem medidos in loco era equivalente a 25.
Tabela 2. Quantidade mínima de pontos à serem medidos (ABNT, 2005).
K
K≤1
1≤K≤2
2≤K≤3
K≥3

Nº de Pontos
9
16
25
36

Para a malha, a norma sugere que o ambiente seja dividido em quadrados iguais para que a medição
ocorra no centro desta área, com distância mínima de 50 cm das paredes. Utilizou-se uma malha padrão de
100 cm, com menor medida da parede igual à 75 cm (valor utilizado posteriormente nas simulações
computacionais). Desta forma, com base nas medidas internas do ambiente, identificou-se 63 pontos de
medição, superando assim, os 25 pontos mínimos sugeridos pela norma.
Nas medições em campo, as mesas de aula foram mantidas na sala e posicionadas nos pontos de
medição conforme a malha estabelecida. Como o equipamento possui apenas um sensor, a medição foi
realizada ponto a ponto, e posicionou-se o equipamento na posição vertical, alinhado com cada mesa de aula,
na altura do plano de trabalho correspondente à 75 cm do piso. A sequência e o horário de início de medição
de cada fileira, bem como os dados de iluminância obtidos in loco, encontram-se na Figura 6. Iniciou-se a
medição pela Fileira 1 (F1), obedecendo a sequência de medição da parte posterior da sala em direção à parte
da frontal, onde localiza-se o quadro verde utilizado no desenvolvimento das aulas. Após, passou-se para a
fileira seguinte, a F2, e seguiu-se obedecendo a sequência definida, da parte posterior para a frontal. Desta
maneira, as medições foram realizadas até finalizar na última fileira, a F9.
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Figura 6. Valores de iluminância coletados in loco (autores).

Na segunda etapa, correspondente à simulação computacional, os dados levantados em campo foram
transferidos para o software ReluxPro. Modelou-se a sala de aula no programa, posicionando as aberturas e
os elementos arquitetônicos previamente levantados. Fez-se o ajuste da localização do objeto de estudo para
São Leopoldo (RS), com longitude -51° e latitude -29º, e do Tempo Universal Coordenado (UTC, do inglês
Universal Time Coordinated), para o Brasil, que corresponde à -3 horas em relação ao Meridiano de
Greenwich.
Ajustou-se também as refletâncias das superfícies internas com base nos valores obtidos em campo e
para os vidros utilizou-se o valor padrão de transmitância (razão entre o fluxo luminoso transmitido e o
incidente), estabelecido pela NBR 15215 (ABNT, 2005). Assim, por se tratar de um vidro comum de 4mm, o
valor de transmitância foi equivalente a 85%. Ajustou-se ainda a largura da malha de análise em 100 cm; o
tipo de céu conforme as condições observadas no dia das medições em campo, céu limpo; ajustou-se a
orientação solar com o ângulo polar de 60º; configurou-se a data para o dia 28 de setembro de 2016 e
determinou-se o horário de análise para às 12 horas. A data utilizada para a simulação computacional
equivale a mesma da medição realizada in loco, que correspondente ao horário de início das medições em
campo e representa o intervalo entre os períodos de aula das turmas da manhã e da tarde.
Com o modelo computacional da sala de aula original, foi gerado o cálculo para a iluminação natural
do ambiente. Os dados do ReluxPro foram comparados com as informações levantadas em campo e, obtidos
valores semelhantes, concluiu-se que o modelo computacional base estava ajustado corretamente. Então,
desenvolveu-se os modelos computacionais que foram analisados de maneira comparativa com alteração de
variáveis internas. Como variáveis, utilizou-se diferentes valores de refletância para as superfícies internas.
Gerou-se seis modelos de análise que apresentam como diferencial a posição das aberturas,
localizadas: à norte, à sul, à norte e sul, à leste, à oeste, e à leste e oeste. Para cada modelo proposto,
simulou-se o ambiente com duas configurações diferentes de superfícies internas: um modelo com
revestimentos originais (paredes com pintura na cor branca e com tijolo à vista, conforme o modelo base), e
o segundo modelo com todas as paredes revestidas com pintura branca. Desta maneira, o somatório de
modelos de análise foi equivalente a doze.
Dimensões de aberturas foram fundamentadas no modelo base, com altura do peitoril igual ao plano
de trabalho. Os critérios analisados compreenderam os valores relacionados com a iluminância e a
uniformidade da luz natural no ambiente. Todos os modelos propostos foram analisados na mesma data e
horário da modelo base (28/09/2016 às 12 horas), desta forma, por apresentar análise em data e horário
específicos, a pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Utilizou-se a NBR ISO/CIE 8995:1 (ABNT, 2013) para análise dos modelos simulados. A norma estabelece
valores mínimos de iluminância que devem ser mantidos no plano de referência. Utiliza-se o item de
Construções Educacionais que indica 300 lx (LUX) para salas de aula. Para ambientes de aula escolar, onde
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o arranjo do local de trabalho pode ser alterado ao longo do período de utilização, a norma considera que
toda a sala é um ambiente de trabalho, com exceção de uma faixa marginal de 50 cm.
Além disso, a norma indica que a uniformidade de iluminância da tarefa, ou seja, a razão entre o valor
mínimo e o valor médio, não deve ser menor que 0,7. No entanto Santos (2014), pondera que para
iluminação natural a uniformidade pode ser na ordem de 0,4 e nunca inferior à 0,2. Segundo o autor, este
valor pode ser reduzido em função do caráter dinâmico e variável da luz do dia.
Com a simulação computacional do ambiente original foi possível comparar com os dados de
iluminância levantados in loco, conforme gráficos observados na Figura 7. Para o plano de referência (75
cm), em campo, os valores de iluminância máximo e mínimo corresponderam, respectivamente, à 662 lx e
87 lx, e a iluminância média obtida foi de 200 lx. Através da simulação computacional, obteve-se 668 lx de
iluminância máxima, 65 lx de mínima e 192 lx de iluminância média. Assim, concluiu-se que o software
estava ajustado para o desenvolvimento das demais simulações.

Figura 7. Gráfico comparativo: (a) iluminância in loco; (b) iluminância através de simulação (autores).

A Figura 8 apresenta os diagramas de cores falsas com os valores de iluminância obtidos através de
simulação para os modelos com aberturas à norte, sul, norte e sul, considerando revestimentos internos
originais e alterados, para o horário das 12 horas, ou seja, período entre os turnos da manhã e da tarde.
Observa-se que os níveis de iluminância são maiores nos locais próximos às aberturas e que, com exceção do
modelo com aberturas à sul, há incremento dos índices de iluminância nos modelos com revestimento
alterado, ou seja, aqueles que passaram a ter todas às paredes com pintura na cor branca.

Figura 8. Iluminância para os modelos com orientação norte e sul (autores).

1747

8

A Tabela 3 apresenta os valores de iluminância mínima, máxima e média e a uniformidade para cada
modelo com orientações solares norte e sul, com revestimentos originais e alterados. Observa-se que todos os
modelos obtiveram iluminância média acima de 300 lx, porém nenhum dos modelos atendeu ao valor
mínimo de uniformidade de 0,7 estabelecido pela norma, e apenas o modelo norte-sul se aproximou do valor
reduzido sugerido por Santos (2014), próximo à 0,4.
Tabela 3. Iluminância para as simulações com variações de orientação solar norte e sul (autores).
Norte

Sul

Norte-Sul

Critérios

Original

Alterado

Original

Alterado

Original

Alterado

Iluminância mínima
Iluminância máxima
Iluminância média
Uniformidade

37
1810
380
0,1

64
1850
424
0,15

41
2280
431
0,09

70
2360
478
0,15

241
1950
764
0,32

287
2050
846
0,34

Na Figura 9 observa-se os diagramas de cores falsas com os valores de iluminância obtidos através de
simulação para os modelos com aberturas à leste, oeste, leste e oeste, com revestimentos internos originais e
alterados. O maiores níveis de iluminância se encontram próximo às aberturas e em todos os modelos
analisados há incremento nos valores de iluminância nos modelos com paredes internas revestidas
unicamente com pintura na cor branca.

Figura 9. Iluminância para os modelos com orientação leste e oeste (autores).

Observa-se na Tabela 4 que a iluminância média acima de 300 lx foi obtida em todos os modelos
analisados. Porém, novamente, nenhum dos modelos alcançou o nível de uniformidade 0,7 exigido pela
norma, embora o modelo com aberturas nas orientações leste-oeste tenha se aproximado do valor reduzido
sugerido por Santos (2014), equivalente a 0,4.
Tabela 4. Iluminância para as simulações com variações de orientação solar leste e oeste (autores).

Critérios
Iluminância mínima
Iluminância máxima
Iluminância média
Uniformidade

Leste
Original
41
1800
375
0,11

Oeste
Alterado
72
1850
416
0,17

Original
39
1900
382
0,10
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Alterado
62
1970
425
0,15

Leste-Oeste
Original
Alterado
241
286
1950
2050
763
845
0,32
0,34
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A iluminação natural é um dos componentes de qualidade do ambiente interno e análises quantitativas e
qualitativas podem indicar se um determinado local apresenta desempenho luminoso satisfatório para o
desenvolvimento de atividades. Desta maneira, o trabalho buscou avaliar de maneira comparativa o
desempenho lumínico para um ambiente de sala de aula. Para isso, utilizou-se um objeto de estudo como
base para o desenvolvimento de modelos de análise. Os modelos propostos apresentaram alteração de
aberturas em relação à orientação solar e de valores de refletância nas superfícies internas. A pesquisa
caracteriza-se como um estudo de caso, pois os modelos propostos foram analisados de maneira estática e em
data e horário específicos.
Verificou-se que os maiores níveis de iluminância se encontraram nas áreas próximas às aberturas,
havendo redução gradual conforme afastamento. Para o dia e horário analisado, os modelos apresentaram
iluminância média acima de 300 lx, conforme indicado pela NBR ISO/CIE 8995:1 (ABNT, 2013), porém,
nenhum dos ambientes atendeu ao critério de uniformidade indicado pela norma, equivalente a 0,7,
sugerindo a baixa qualidade do sistema de iluminação natural. Considerando o valor reduzido de
uniformidade indicado por Santos (2014), de 0,4, apenas os modelos com aberturas em duas laterais
aproximaram-se do valor indicado. Assim, conclui-se que, apenas com o sistema de iluminação natural, os
modelos não atendem à NBR ISO/CIE 8995:1, pois, embora tenham contemplado o aspecto quantitativo
(iluminância média mantida), não atenderam ao quesito qualitativo (uniformidade).
Com base nas condições avaliadas, as diferentes orientações solares não representaram alterações
significantes nos valores de iluminância e uniformidade do ambiente. Porém, a alteração dos revestimentos
internos influenciou nos resultados obtidos. Observou-se que os modelos simulados com todas as paredes
com revestimento de pintura na cor branca obtiveram incremento no valor de iluminância média em relação
aos modelos com tijolo à vista de até, aproximadamente, 80 lx. Embora pouco significativo, observou-se
também o incremento dos valores de uniformidade.
O trabalho limitou-se em avaliar os modelos em período específico, com dia próximo ao equinócio de
primavera do hemisfério sul e com horário definido às 12hs, visando maior uniformidade da luz natural. O
item de ofuscamento indicado pela norma foi desconsiderado nas análises. Conforme analisado, apenas o
sistema de iluminação natural não atende à norma vigente, devendo ser necessária a utilização do sistema
artificial para complementar e atender aos requisitos técnicos e de conforto visual.
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RESUMO
A iluminação natural é essencial para a qualidade arquitetônica e um importante aspecto bioclimático, com
impacto significativo para o conforto ambiental e eficiência energética nas edificações. A atuação dos
arquitetos e a adoção de estratégias apropriadas desde as etapas iniciais de projeto são determinantes e o uso
de ferramentas de simulação é recomendado para que os edifícios apresentem melhores desempenhos quanto
a esse aspecto. A recente implementação de ferramentas e processos de Modelagem das Informações da
Construção (BIM – da expressão em inglês Building Information Modeling) no Brasil é entendida como uma
importante oportunidade para promover maior integração das simulações e análises da iluminação natural
aos processos de projeto. O estudo tem por objetivo analisar comparativamente três fluxos de trabalho e
resultados de simulação da iluminação natural tendo como ponto de partida um Modelo de Informações da
Construção (modelo BIM, de Building Information Model) criado com o Revit. Foram consideradas duas
hipóteses: a realização das simulações e análises por um arquiteto projetista ou por um especialista em
simulações em colaboração com o arquiteto. Os fluxos de trabalho, definidos pela utilização das ferramentas
de simulação Insight 360, DIVA-for-Rhino e Apolux, são delineados e descritos por meio de um estudo de
caso com um projeto real, para o qual são realizadas simulações estáticas e dinâmicas da iluminação natural.
Os resultados para simulações estáticas mostraram-se muito semelhantes, enquanto diferenças mais
acentuadas foram observadas para as simulações dinâmicas. As análises permitiram identificar vantagens e
desvantagens para cada hipótese considerada, além de potencialidades e limitações dos programas utilizados
para a efetiva integração das simulações aos processos de projeto.
Palavras-chave: simulação, iluminação natural, processo de projeto, BIM.

ABSTRACT
Daylighting is essential for architectural quality and an important bioclimatic aspect, which also has a
significant impact on environmental comfort and energy efficiency in buildings. The architects’ role and the
adoption of adequate design strategies since its initial stages are decisive, and the use of simulation tools is
recommended so that the buildings can achieve better daylight performance. The recent implementation of
Building Information Modeling (BIM) tools and processes in Brazil is thought to be an important
opportunity to promote the further integration of daylighting simulations and analyzes into design processes.
The aim of the study is to compare three workflows and results of daylight simulation, using a Building
Information Model (BIM model) created with Revit as a starting point. Two hypotheses were considered: the
simulations and analyzes being performed by an architectural designer or by a simulation specialist in
collaboration with the designer. The workflows, which are defined by the use of the Insight 360, DIVA-forRhino and Apolux simulation tools in association with Revit, are delineated and described by means of a
case study with a real project. Static and dynamic daylight simulations are performed and analyzed. The
results for static simulations were found very similar, while more pronounced differences were observed for
the dynamic simulations. The analyzes allowed to identify advantages and disadvantages for each hypothesis
considered, as well as the potentialities and limitations of the programs used for the effective integration of
simulations into design processes.
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1. INTRODUÇÃO
A indústria da construção é uma das atividades humanas com maior impacto sobre o meio ambiente, a
atividade econômica e o bem-estar da sociedade (SILVA, SILVA e AGOPYAN, 2003). A demanda pela
redução dos impactos negativos desta indústria e pela produção e requalificação de edifícios com melhor
desempenho ambiental e energético é crescente no mundo todo. Para se obter resultados efetivos nesse
sentido, a atuação do arquiteto é determinante. A adoção de princípios bioclimáticos para o planejamento da
edificação quanto à sua tipologia, orientação, materiais e sistemas construtivos, entre outros, é de grande
importância para a obtenção de conforto ambiental de forma passiva, ou com uso reduzido de recursos
mecânicos para iluminação e climatização, e está intimamente relacionada à sua eficiência (LAMBERTS,
DUTRA e PEREIRA, 2014). Como um dos mais importantes aspectos bioclimáticos, o uso adequado da
iluminação natural representa um grande potencial de economia de energia, além de ser essencial para a
qualidade arquitetônica. A luz natural também é reconhecida pelos arquitetos como uma das matérias primas
mais nobres, seja por seu efeito poético e simbólico ou por sua importância para a saúde e o bem-estar
humanos (BOUBEKRI, 2008).
No contexto atual, projetar um edifício que privilegie o uso da iluminação natural para promover
conforto e eficiência requer uma atuação cuidadosa e a adoção de estratégias apropriadas desde as etapas
iniciais. Reinhart (2014) acredita na necessidade de expor os arquitetos a processos de trabalho que permitam
avaliar suas propostas com base em fundamentos científicos, e aponta que o uso de ferramentas de simulação
computacional vem possibilitando o desenvolvimento de novas técnicas de análise que podem ser integradas
ao processo de projeto de arquitetura. Pesquisas recentes têm abordado a importância da incorporação da
prática das simulações de desempenho desde etapas iniciais do processo de projeto (BRÍGITTE e
RUSCHEL, 2013), destacado a necessidade de interfaces amigáveis e resultados que sejam significativos
para os arquitetos responsáveis pela concepção arquitetônica (SOUZA, 2012) e a necessidade de modelos
dinâmicos e integrados para um melhor suporte ao projetista (NEGENDAHL, 2014). Embora distintas em
termos de algoritmos e métodos de cálculo, simulações térmicas, energéticas e de iluminação natural são
análogas em importância e complementares entre si, uma vez que o uso da luz natural tem impactos diretos
também sobre o desempenho térmico e sobre o consumo de energia. Inúmeros trabalhos têm investigado
métodos que buscam auxiliar os arquitetos para uma análise compreensiva da iluminação natural, que
contam com suporte de simulações para avaliar o potencial anual e outros critérios relevantes para a boa
iluminação (ANDERSEN e GUILLEMIN, 2013; ANDERSEN, GAGNE e KLEINDIENST, 2013; CLARO,
2015; REINHART e WIENOLD, 2011).
O sucesso na utilização desses métodos para a melhoria do desempenho em termos de iluminação
natural pressupõe também a colaboração entre profissionais de diferentes áreas e a consideração simultânea
de muitos aspectos do projeto. Por isso, a Illuminating Engeneering Society (IES) defende a abordagem do
Projeto Integrado do Edifício (Integrated Building Design) como sendo benéfico para o melhor desempenho
da Iluminação Natural e o uso da tecnologia BIM (Building Information Modeling ou Building Information
Model) como favorecedora dessa abordagem de projeto (ILLUMINATING ENGENEERING SOCIETY,
2009). O termo BIM pode ser usado para definir “uma tecnologia de modelagem e um conjunto de processos
associados para produzir, comunicar e analisar modelos de edifícios” (EASTMAN et al., 2011, p.16,
tradução nossa). No contexto do projeto de edifícios, o termo pode estar associado, portanto, a uma série de
ferramentas destinadas à criação do Modelo de Informações da Construção (modelo BIM, de Building
Information Model), ou aos processos de trabalho envolvidos na modelagem, gerenciamento e análises
dessas informações. No Brasil, o estágio atual de implementação corresponde a uma transição entre o estágio
pré-BIM e o primeiro estágio, conforme definido por Succar (2009), em que modelos BIM baseados em
objetos paramétricos são gerados e utilizados de forma restrita ao âmbito de uma única disciplina, sem que
haja intercâmbio significativo de informações do modelo para colaboração. No âmbito de pesquisas
nacionais sobre o tema, Andrade e Ruschel (2009) indicaram a necessidade de investigar a interoperabilidade
e modelagem paramétrica relacionando-as às metodologias de projeto digital para auxílio à síntese das
soluções arquitetônicas. Estudos que relacionam o BIM à prática de simulações ainda são poucos no Brasil e
as tratam de forma genérica, sem enfatizar o aspecto lumínico. Considerando-se este cenário, esta pesquisa
espera contribuir para difusão das simulações para iluminação natural como ferramentas de auxílio ao
projeto a partir da oportunidade representada pela implementação da tecnologia BIM.

2. OBJETIVO
Analisar comparativamente os fluxos de trabalho e os resultados para análise de iluminação natural, obtidos
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pela associação entre uma plataforma BIM para projeto arquitetônico e ferramentas de simulação
selecionadas, e identificar potencialidades e limitações para a integração das simulações ao processo de
projeto caracterizado pelo uso da tecnologia BIM, no contexto brasileiro atual.

3. MÉTODO
O trabalho se baseia em um estudo de caso em que se utiliza um projeto arquitetônico real
desenvolvido com o Revit – plataforma BIM da Autodesk para projetos de edificações – para delinear e
descrever três fluxos de trabalho para a simulação da iluminação natural. O ponto de partida é o modelo BIM
do projeto arquitetônico tomado como estudo de caso. Os programas Insight 360, DIVA-for-Rhino e Apolux
são utilizados para realizar as simulações.
Com base em análises comparativas dos procedimentos necessários ás simulações e resultados
obtidos, espera-se identificar potencialidades e limitações para a integração das simulações ao processo de
projeto por meio da tecnologia BIM, com base em duas hipóteses de pesquisa:
1. Que a operação das ferramentas de simulação e a análise dos resultados sejam realizadas por arquitetos
envolvidos diretamente no desenvolvimento do projeto.
2. Que a equipe de projeto conte com o suporte de um especialista para realização das simulações, mas
que tenha participação efetiva na análise dos resultados e consequentes tomadas de decisão de projeto.

Descrição dos Fluxos de Trabalho para simulação.
Nesta seção são descritos os três fluxos de trabalho
analisados.
No Fluxo de Trabalho 1 (FT1), representado
esquematicamente na Figura 1, o modelo BIM é simulado
e analisado utilizando ferramentas do próprio Revit, e
ferramentas do plug-in Insight 360 e Autodesk 360
Rendering. Estes são serviços desenvolvidos pela
Autodesk para oferecer aos arquitetos acesso centralizado
a análises energéticas, de iluminação e solares por meio de
conexão com modelos do Revit ou FormIt 360 e
processamento computacional em nuvem. Os cálculos da
iluminação natural utilizam o algoritmo Multidimensional
Lightcut associado ao método do raio traçado bidirecional,
que é validado com base no Radiance e em modelo reais
(WALTER et al., 2006). Os tipos de céu utilizados são o
modelo de Perez para qualquer clima (PEREZ et al., 1990)
e padronizados pela Comission Internationale d’Eclairage
(CIE). Todas as informações de projeto são obtidas
diretamente do modelo BIM e a realização dos cálculos é
feita em nuvem pelos servidores da Autodesk. Assim, o
processamento é mais rápido do que quando realizados
Figura 1 – Fluxo de Trabalho 1. Diagrama
esquemático.
nos computadores do usuário e permitem ao arquiteto
continuar trabalhando no arquivo do projeto sem
interrupção. Os resultados são visualizados diretamente no ambiente de trabalho do Revit e caracteriza-se um
processo integralmente baseado na tecnologia BIM.
A primeira etapa é de preparação do modelo BIM para o propósito específico das simulações. Consiste
na verificação de parâmetros que normalmente já constam no arquivo do projeto desenvolvido com o Revit.
Os passos desta etapa são: a determinação da localização, em termos de latitude e longitude; a modelagem
para caracterização do entorno, caso não tenha sido representado para o projeto; definição dos ambientes
incluídos na análise; atribuição das propriedades lumínicas dos materiais, definidas pelo perfil RGB das
cores aparentes; e definição de vistas 3D, para gerenciamento da visilibilidade dos objetos que serão
computados nas simulações, e vistas em planta, para visualização dos resultados.
Por fim, é possível realizar as simulações e análises mostradas na Figura 1, onde são destacadas em
cinza aquelas definidas para análise comparativa com os resultados obtidos pelos outros fluxos de trabalho.
No Fluxo de Trabalho 2 (FT2), representado esquematicamente na Figura 2, o modelo BIM gerado
no Revit é exportado e convertido em modelo geométrico de base CAD. Caracteriza-se um processo híbrido
que utiliza tecnologias BIM e CAD, no qual a interoperabilidade fica reduzida à geometria do projeto. As
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propriedades lumínicas dos materiais e os dados de
localização e orientação do projeto precisam ser
redefinidos conforme os padrões da ferramenta de
simulação. O DIVA é um plugin para o programa de
modelagem CAD Rhinoceros, que realiza simulações
para análise ambiental de um modelo arquitetônico
integrando-o a motores de cálculo validados e
consagrados pela indústria. Os cálculos de iluminação
são realizados pelo Radiance e os algoritmos do
DAYSIM são usados para análises com base em
arquivos climáticos (JAKUBIEC; REINHART, 2011).
Os tipos de céu disponibilizados também incluem o
modelo de Perez e da CIE. Os resultados são
visualizados sobre o modelo geométrico do
Rhinoceros, em gráficos de falsas cores ou
apresentados em formato HTML.
A primeira etapa consiste na preparação do
modelo BIM e os passos necessários são: a definição
da vista que será exportada como modelo geométrico; e
exportação do arquivo com a extensão DWG.
Na segunda etapa, o modelo deve ser
manipulado no Rhinoceros, seguindo os seguintes
passos: ajuste da orientação do modelo ao Norte
Geográfico; limpeza do modelo geométrico;
modelagem de planos de análise para definição da
malha de sensores; a simplificação geométrica dos
elementos translúcidos, para converter os sólidos que
representam os vidros no Revit em planos simples; e o
salvamento do modelo com a extensão 3DM.
Em seguida, o modelo é preparado para as
Figura 2 – Fluxo de Trabalho 2. Diagrama esquemático.
simulações utilizando ferramentas do DIVA. Os passos
necessários são: carregamento do arquivo de dados climáticos, que também supre os dados de latitude e
longitude; definição da malha de sensores, para os cálculos de iluminâncias; e atribuição das propriedades
lumínicas dos materiais.
Para a etapa de simulação, foram consideradas relevantes para o estudo aquelas organizadas nos
menus Daylight Images e Daylight Grid-based, do DIVA, e mostradas na Figura 2.
No Fluxo de Trabalho 3 (FT3), representado esquematicamente na Figura 3, o modelo BIM gerado
no Revit é exportado e convertido em modelo geométrico com o auxílio do AutoCAD, para simulações e
análises utilizando o programa Apolux. Também se caracteriza um processo híbrido, com interoperabilidade
reduzida à geometria do projeto, em que há a necessidade de reinserção dos dados de propriedades lumínicas
dos materiais, localização e orientação do projeto. O Apolux é um programa dedicado ao cálculo da
iluminação natural, desenvolvido no Laboratório de Conforto Ambiental da UFSC pelo prof. Dr. Anderson
Claro. Utiliza um modelo tridimensional em formato DXF gerado por um modelador de base CAD que, para
o caso desta pesquisa, foi usado para a manipulação do modelo geométrico. O programa é composto por dois
módulos. No módulo Fractal, o modelo geométrico em formato DXF é preparado para a realização dos
cálculos pelo módulo Foton. O Modelo Vetorial Esférico e algoritmos baseados no método da radiosidade
são utilizados para processar simulações estáticas e dinâmicas de iluminação natural. Diferentemente dos
programas de FT1 e FT2, são adotados os 15 tipos de céu padronizados pela Norma ISO 15469- 2004 (E)
CIE S 011-E, que são baseados no trabalho de Kittler et al (1997) apud Claro (2015) (CLARO, 2015). Os
resultados podem ser visualizados em gráfico gerados pelo programa e em planilhas de dados.
A primeira etapa, de preparação do modelo BIM, consiste na definição da vista que será exportada
como modelo geométrico, com a extensão DXF.
Na segunda etapa, o modelo é manipulado no AutoCAD, seguindo os seguintes passos: modelagem de
planos de análise em camada (layer) específica; a simplificação geométrica dos elementos translúcidos,
transformando sólidos em planos simples; e o salvamento do modelo com a extensão DXF.
No Módulo Fractal, o modelo geométrico com a extensão DXF é aberto e os seguintes passos são
realizados: filtragem do arquivo para eliminar eventuais objetos inválidos; fracionamento do modelo, onde se
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define o fator de divisão dos planos e os vértices que
serão utilizados para o cálculo do fator de forma de
cada ponto; salvamento do modelo com a extensão
MDL, para registrar as ações realizadas no módulo
Fractal; e salvamento do projeto com a extensão PJ4,
para a abertura no Módulo Foton.
No Módulo Foton, os seguintes passos ainda
são necessários antes que se iniciem os cálculos para
simulação: definição do Nível do plano de análise,
equivalente ao layer em que foi modelado no
AutoCAD; atribuição das propriedades lumínicas dos
materiais; e definição da resolução do Globo, que
representa matematicamente a abóbada celeste.
A etapa seguinte se divide em dois percursos
distintos para simulações estáticas ou para simulações
dinâmicas. Para simulações estáticas, os passos
necessários são: realização dos cálculos de
visibilidade para determinação dos fatores de forma,
que podem ser feitos no modo completo (fluxo
dividido dos componentes RGB) ou no modo simples
(fluxo médio total); realização dos cálculos da
iluminação (radiosidade), quando são inseridos os
parâmetros de ciclos de radiosidade, localização
(latitude, longitude e altitude), orientação do Norte
(azimute), data, horário e tipo de céu para simulação;
salvamento do arquivo de cálculo; e o cálculo da
imagem, para visualização dos resultados estáticos
mostrados na Figura 3.
Para as simulações dinâmicas, os passos
necessários são: realização dos cálculos de
Figura 3 – Fluxo de Trabalho 3. Diagrama esquemático.
visibilidade, que neste caso deve ser feito no modo
simples (fluxo médio total); realização dos cálculos dos coeficientes de luz natural, quando se definem o
método de cálculo, o número de ciclos de radiosidade, a refletância média do solo, os limites de
iluminâncias, as horas úteis anuais e o arquivo climático; salvamento do arquivo da Estimativa Anual de Luz
Natural (EALN); e o cálculo das imagens, para geração dos gráficos referentes às métricas mostradas na
Figura 3.

Descrição do Estudo de Caso.
Para o estudo de caso foi escolhido um projeto arquitetônico de um edifício comercial no bairro Buritis, em
Belo Horizonte, MG. O terreno localiza-se aos 19,97ºS de latitude e 43,96ºO de longitude. A plataforma
Revit foi utilizada para modelagem e compatibilização dos projetos de todas as especialidades – arquitetura,
estruturas e instalações. Uma perspectiva ilustrativa é mostrada na Figura 4.
Para viabilizar a análise do projeto com três fluxos de trabalho distintos, as simulações foram limitadas
a um conjunto de duas salas comerciais representativas do programa arquitetônico. A Figura 5 mostra o
pavimento e destaca as salas analisadas. A sala 403 tem 24,9m², mede 3,6m de largura por 6,93m de
profundidade, 2,6m de pé-direito e tem aberturas voltadas para Oeste, sendo uma porta de vidro medindo 2m
por 2,55m de altura e uma janela medindo 1,6m por 1,75m de altura e 0,8m de peitoril. A sala 409 tem 31m²,
mede 3,6m de largura por 8,63m de profundidade, 2,6m de pé-direito e tem aberturas voltadas para Leste,
sendo uma janela medindo 3,60m por 1,75m de altura e peitoril de 0,8m.
As refletâncias dos materiais de acabamento e transmitâncias dos vidros foram padronizadas segundo
o método descrito pela IES LM-83-12 (IES, 2012): 20% para os pisos, 70% para os tetos, 50% para paredes,
portas de madeira e caixilhos, e 88% para a transmitância dos vidros. Em todos os fluxos de trabalho foi
considerado um plano de análise a 0,76m do piso.
No FT 1 o modelo geométrico corresponde ao próprio modelo BIM, com nível de detalhamento
correspondente à etapa de desenvolvimento do projeto. Uma vista 3D do modelo é criada, na qual são
deixados visíveis somente os elementos construtivos listados no parágrafo anterior além da geometria do
terreno e edifícios vizinhos. Somente os elementos visíveis são computados nos cálculos das simulações. Ao
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pavimento
em análise

Figura 4 – Perspectiva ilustrativa do projeto utilizado
como estudo de caso. Vista da fachada posterior (Oeste).

Figura 5 – Planta do pavimento em análise e indicação das
salas simuladas (tracejado vermelho).

contrário de muitas pesquisas envolvendo a simulação da iluminação em que os modelos geométricos são
criados com o propósito específico de serem usados para simulação, a intenção deste trabalho é que o
modelo geométrico para simulação possa ser obtido do modelo BIM com o mínimo de intervenção possível.
A intenção é que as simulações possam
acompanhar o curso de desenvolvimento do
projeto e poupe o trabalho de modelagem a cada
nova rodada de simulações. Assim, para o FT2 e
FT3, uma nova vista 3D do modelo é criada,
deixando as mesmas categorias de elementos
visíveis, mas delimitando o modelo geométrico
como mostrado na Figura 6. A delimitação do
modelo tem o objetivo reduzir o tamanho do
Figura 6 – Modelo tridimensional das salas simuladas, delimitado
arquivo
do
modelo
geométrico,
que
sobrecarregaria os cálculos realizados por meio com ferramentas do Revit para exportação do modelo geométrico.
do DIVA e do Apolux.

Análise comparativa dos fluxos de trabalho.
Souza (2012) aponta o contraste de paradigmas entre a forma de pensar o projeto entre os usuários de
ferramentas de simulação e os arquitetos da área de projetos. Os contrastes residem nas diferenças da base de
conhecimento e na prática profissional. Com o intuito de incentivar a prática de simulações da iluminação
natural no âmbito dos escritórios de arquitetura, a análise comparativa dos fluxos de trabalho é feita sob o
ponto de vista do arquiteto e leva em conta as duas hipóteses da pesquisa. Assim, busca-se evidenciar as
diferenças e semelhanças dos fluxos de trabalho analisados quanto aos aspectos descritos a seguir.
Quanto às características das ferramentas, evidencia as diferenças conceituais dos métodos de cálculo
e modelos de céu, assim como na forma de uso dos dados climáticos.
Quanto à interface com o usuário, são feitas considerações sobre a praticidade de uso das ferramentas
e às ações que o usuário deve realizar para proceder com as simulações. Apontam-se as diferenças na
interoperabilidade das informações de projeto em cada fluxo de trabalho.
Em contraponto, evidenciam-se as possibilidades de controle dos parâmetros que influenciam os
cálculos e os resultados para análise.
Por fim, são comparados os tipos de análises que podem ser realizados em cada fluxo de trabalho,
além daquelas que tiveram os resultados comparados neste estudo.

Análise comparativa dos resultados de simulação.
Para análise comparativa de resultados foram consideradas as duas principais abordagens de simulação
correntes: estáticas ou dinâmicas.
Simulações estáticas são aquelas em que a iluminação natural dos ambientes é simulada para um dado
instante no tempo sob determinada condição de céu. Optou-se por estudar os mapas de iluminâncias gerados
sobre um plano de análise para os ambientes escolhidos do estudo de caso. Os mapas comparados foram
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gerados para o solstício de verão, às 15h, sob as condições de céu claro e céu encoberto. Este tipo de
simulação pode e deve ser realizado para datas, horários e condições de céu diversos e permite avaliar os
ambientes qualitativamente, quanto ao padrão de distribuição da iluminação, ocorrência de contrastes
excessivos no plano de análise e possibilidade de ofuscamento. Quantitativamente, permite avaliar a
suficiência ou excesso da luz natural para as condições simuladas.
Simulações dinâmicas são aquelas em que a iluminação natural dos ambientes é simulada para o curso
de um ano inteiro. São utilizados dados climáticos e algoritmos especiais de cálculo para a determinação das
condições de céu. Para analisar a enorme quantidade de dados gerados nesse tipo de simulação, novas
métricas vêm sendo criadas para lhes dar significado útil para avaliação dos ambientes e projetos. Muitas
dessas novas métricas carecem ainda de estudos para estabelecimento de critérios de avaliação (REINHART,
2014). Para o estudo, são exploradas duas métricas que são complementares e tiveram seus métodos
padronizados e aprovados através da publicação IES LM-83-12. A Autonomia Espacial de Luz Diurna –
ou sDA, do termo em inglês Spatial Daylight Autonomy – é definida e padronizada pela IES como o
percentual da área de análise que atinge um nível mínimo 300lux durante pelo menos 50% das horas úteis
anuais, que correspondem a um período diário de 10 horas – 8h às 18h. Como critério, são definidos dois
níveis de conformidade: preferível (75%) ou aceitável (55%). A Exposição Anual à Luz Solar – ou ASE,
do termo em inglês Annual Sunlight Exposure - é uma métrica que descreve o potencial de desconforto
visual em espaços interiores. Representa o percentual da área do plano de análise que excede o valor de
1000lux para iluminância pela luz solar direta por um número de horas anuais superior a 250. O limite
estabelecido como critério pela IES-LM-83-12 para ASE é de 10% da área dos ambientes analisados. Para
conformidade os limites estabelecidos para sDA e ASE devem ser atingidos simultaneamente nos ambientes
analisados (ILLUMINATING ENGINEERING SOCIETY, 2013).

4. RESULTADOS
Análise comparativa dos fluxos de trabalho.
Simulações para iluminação natural envolvem inúmeras variáveis relativas ao projeto em análise – tais como
geometria, materiais, localização, data e horário – ou parâmetros inerentes aos métodos e algoritmos de
cálculo. Os três fluxos de trabalho analisados contrastam abordagens distintas tanto na forma de abordar
essas variáveis quanto na interface com o usuário.
No FT1 as ferramentas de simulação e análise foram desenvolvidas especificamente para serem
operadas no ambiente de trabalho do Revit. A interoperabilidade é completa e as variáveis de projeto são
extraídas diretamente do modelo arquitetônico. A interface é simplificada para favorecer o uso pela própria
equipe de projetos e as simulações são realizadas de forma praticamente direta. Em contrapartida, mesmo
que os métodos utilizados sejam validados, o usuário não tem controle sobre parâmetros de cálculo e sobre
os dados climáticos utilizados, o que pode interferir na precisão dos resultados. Os tipos de análises
possíveis, mostrados na Figura 1, são bem mais limitados que em relação ao FT2 e FT3. As análises de
sombras e trajetória solar são um importante recurso de suporte ao projetista que foi associado ao FT1 por
utilizarem ferramentas do Revit, mas também traz benefícios ao FT2 e FT3, que também têm o Revit como
ferramenta principal de desenvolvimento de projeto.
No FT 2, a interoperabilidade reduzida torna necessárias as etapas de manipulação e preparação do
modelo geométrico, que são realizadas com ferramentas do Rhinoceros e do plugin DIVA. Estas etapas
significam retrabalho para o processo de projeto, com a reinserção de informações já constantes no modelo
BIM, e possibilidades de erros que podem ser significativos conforme a complexidade do projeto. A partir
destas etapas, a interface para a realização das simulações estáticas ou dinâmicas é semelhante e
relativamente simples. Para cada simulação, uma caixa de diálogo permite o controle de variáveis de projeto,
que podem ser definidas por um arquiteto não especialista, e parâmetros avançados, que podem ser utilizados
por um arquiteto, com valores padrão pré-definidos, ou ajustados por um especialista com conhecimentos
nos algoritmos do Radiance, para resultados mais precisos. Os tipos de análise disponíveis abrangem os
principais aspectos que devem ser avaliados para o conforto visual dos usuários e as principais métricas de
simulações dinâmicas que vem sendo desenvolvidas recentemente em pesquisas internacionais.
Em ambos FT1 e FT2 os cálculos de iluminação são realizados com base no método do Raio Traçado,
bidirecional e recursivo, respectivamente, e adotam os modelos de céu de Perez, para simulações dinâmicas,
e padronizados pela CIE para simulações estáticas.
No FT3, a questão da interoperabilidade é semelhante à do FT2, assim como também há a necessidade
das etapas de manipulação e preparação do modelo, com consequentes retrabalho e possibilidades de erro da
parte do usuário. A manipulação do modelo pode ser feita no AutoCAD, como foi o caso deste estudo, ou em
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outros programas de base CAD, como o SketchUp e o próprio Rhinoceros. A preparação do modelo passa
necessariamente pelos dois módulos do Apolux antes que se iniciem os cálculos. O processo resultante não é
tão direto como no FT1 e exige do usuário um número maior de passos que no FT2 até que se obtenham
resultados para análise. Em contrapartida, pelo fato de ser uma ferramenta dedicada à simulação da
iluminação natural, permite ao usuário um controle muito maior das variáveis de cálculo em um vocabulário
acessível a arquitetos, tais como a escolha da resolução da Abóbada Celeste e o modo de cálculo pelo fluxo
luminoso médio ou dividido em perfil RGB. Os tipos de análise disponíveis também abrangem os principais
aspectos de conforto visual e as principais métricas de simulações dinâmicas. Mas permite ainda a análise de
conformidade com a norma brasileira NBR ISO/CIE 8995 e a realização de estudos de máscaras, que não são
possíveis com o FT1 e FT2.

Análise comparativa dos resultados de simulação.
A figura 7 apresenta um painel para a análise comparativa dos resultados obtidos por simulação estática. Os
gráficos representam mapas de iluminâncias para as condições de céu claro e céu encoberto em um dia de
solstício de verão, às 15h.
Os gráficos obtidos por FT2 e FT3 apresentam padrões de distribuição das iluminâncias no plano de
análise muito semelhantes tanto para céu claro quanto para céu encoberto. Já em FT1, a mancha de
iluminação excessiva próxima às aberturas da sala 403 (à direita) foi mais acentuada. Em todos os gráficos se
observa uma região excessivamente iluminada, acima de 3000lux, próxima às aberturas da fachada Oeste,
21/dez. Céu encoberto. 15h

Fluxo de Trabalho 3

Fluxo de Trabalho 2

Fluxo de Trabalho 1

21/dez. Céu claro. 15h

Figura 7. Painel comparativo dos resultados de simulação estática. Mapas de iluminâncias obtidos com os três fluxos de trabalho para
condições de céu claro e céu encoberto, às 15h, no solstício de verão (21/12).

que decai à medida que delas se afasta. O nível de iluminação excessivo próximo a essas aberturas, em
contraste com níveis mais baixos no fundo das salas sugere a necessidade de se propor um elemento de
proteção para o sol da tarde que redirecione a luz natural em mais profundidade. A diferença qualitativa
observada em FT1 decorre provavelmente de diferenças nos dados climáticos. Em FT2 e FT3 foi utilizado o
mesmo arquivo climático, escolhido pelo usuário, em formato EPW, para o ano de 2009. Enquanto em FT1
os dados climáticos são carregados automaticamente e se referem ao ano de 2006. Quantitativamente, em
análise mais minuciosa, podem se observar diferenças também entre FT2 e FT3, decorrentes dos diferentes
modelos de céu adotado por cada programa.
Os resultados de simulações estáticas indicam um grande potencial de incorporação desse tipo de
análise ao processo de projeto com a utilização do Revit, posto que para os arquitetos a simplicidade na
obtenção destes resultados com o FT1 é muito relevante e supre a necessidade de avaliação qualitativa, para
comparação de diferentes soluções de projeto.
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Fluxo de Trabalho 3

Fluxo de Trabalho 2

Fluxo de Trabalho 1

A figura 8 apresenta o painel para análise comparativa dos resultados obtidos por simulação dinâmica.
A coluna da esquerda mostra os resultados para análise de sDA e a coluna da direita os gráficos para ASE.
O gráfico para sDA do FT1 apresenta apenas as áreas que atendem (amarelo) ou não (cinza) ao critério
de conformidade para a sDA. No FT2 e FT3, os gráficos indicam a distribuição dos percentuais de
sDA300/50

ASE1000/250

sDA300/50: 69%.
Ambientes atendem ao critério de aceitabilidade (55%) e
aquém do critérios preferível (75%) da IES-LM-83

ASE1000/250: 32%.
Ambientes não atendem ao critério da IES-LM-83

sDA300/50: 62,2%.
Ambientes atendem ao critério de aceitabilidade (55%) e
aquém do critérios preferível (75%) da IES-LM-83

ASE1000/250: 21,5%.
Ambientes não atendem ao critério da IES-LM-83

sDA300/50: 86,6%.
Ambientes atendem ao critério preferível (75%) da IES-LM-83

ASE1000/250: 11,2%.
Ambientes não atendem ao critério da IES-LM-83

Figura 8. Painel comparativo dos resultados de simulação dinâmica. Mapas de DA e ASE e indicação dos percentuais de sDA e ASE
para verificação dos critérios estabelecidos pela IES-LM-83 (IES, 2012).

Autonomia de Luz Diurna (DA) de onde é extraído valor de sDA. Para esta métrica, o FT1 e o FT2
apresentaram resultados parecidos, 69% e 62,2%, respectivamente. Ambos correspondem ao critério de
aceitabilidade. Do FT3 o resultado foi 86,6%, que atenderia ao critério preferível da IES-LM-83-12.
O gráfico para ASE do FT1, analogamente ao gráfico de sDA, mostra apenas as áreas que atendem
(cinza) ou não (vermelho) ao critério definido para a métrica. O gráfico do FT2 também destaca os pontos
que não atendem ao critério da métrica, mas mostra uma escala de cores com o número de horas de
iluminação excessiva para os demais pontos do ambiente. Do FT3, o Apolux forneceu os dados numéricos e
o gráfico foi gerado com o auxílio do programa Surfer. Os resultados obtidos com os três fluxos de trabalho
indicaram não conformidade aos critérios para ASEDe acordo com os resultados obtidos por FT1 e FT2,
32% e 21,5% respectivamente, os ambientes não atendem ao critério limite para ASE, enquanto o resultado
obtido pelo FT3, 11,2% indica a conformidade dos ambientes analisados.

5. CONCLUSÕES
A exploração dos três fluxos de trabalho permitiu concluir que uma das principais contribuições da
tecnologia BIM para a integração das simulações de iluminação natural ao processo de projeto é o
aproveitamento do modelo tridimensional. Embora pareça óbvio, a utilização do modelo BIM elimina o
trabalho de modelagem para o propósito específico das simulações, que pode ser uma etapa bastante
trabalhosa em um projeto desenvolvido com base em desenhos bidimensionais elaborados em softwares
CAD. No FT1, as informações associadas ao modelo BIM também são utilizadas de forma consistente,
enquanto no FT2 e FT3 somente os dados geométricos e a organização dos elementos em layers é utilizada.
Para a primeira hipótese de pesquisa, o FT1 se mostrou com grande potencial de utilização por
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arquitetos, pelo menos para análises estáticas preliminares, que também podem ser feitas para todos os
ambientes do projeto sem acréscimo significativo de esforço do usuário. A facilidade para gerar resultados
no mesmo ambiente de desenvolvimento do projeto é um importante atrativo. Em contrapartida, os tipos de
análises possíveis são bem mais restritos e não há controle nenhum sobre parâmetros de cálculo. A adoção
do FT2 ou FT3 por um arquiteto da área de projetos exigiria desse profissional um esforço
consideravelmente maior, pois demanda a utilização de ferramentas de modelagem secundárias e uma carga
mínima de conhecimentos específicos do universo das simulações para a correta operação dos programas.
Assim, para a segunda hipótese da pesquisa, o FT2 e o FT3 se mostraram mais vantajosos,
principalmente por permitir o controle das variáveis de cálculo e oferecer opções para uma análise mais
completa. A falta de interoperabilidade dos dados não geométricos é a principal desvantagem desses dois
fluxos de trabalho. Maior esforço é despendido para a manipulação e preparação do modelo geométrico. E a
carga de trabalho pode ser ainda maior caso se deseje analisar o projeto como um todo, o que exigiria a
definição de estratégias apropriadas e definidas em conjunto pela equipe de projeto e especialista em
simulações da iluminação natural. O trabalho colaborativo entre estes profissionais ainda não é uma prática
corrente no Brasil, embora deva ser incentivada. Umas das principais vantagens em potencial da tecnologia
BIM para o processo de projeto é o favorecimento do trabalho colaborativo interdisciplinar desde etapas
iniciais, de modo que uma mudança cultural pela implementação do BIM no Brasil pode representar um
maior potencial de integração das simulações ao processo de projeto.
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RESUMO

Para que haja um bom desempenho termo-energético de qualquer edificação, é necessário analisar o uso da
iluminação natural, uma vez que seu uso influencia não só os aspectos de eficiência energética e
sustentabilidade, mas também o bem-estar do usuário. Há hoje um crescimento no reuso de edificações de
interesse patrimonial e assim, o presente estudo tem como objetivo analisar o uso da iluminação natural na
casa histórica localizada na Avenida Álvares Cabral 414 em Belo Horizonte, Minas Gerais, atual sede do
escritório Gustavo Penna Arquiteto & Associados. O centenário do casarão em estilo eclético passou por
reformas em seu interior para adaptar-se ao novo uso. Com o objetivo de avaliar a utilização de iluminação
natural nesta edificação adaptada, foram realizadas simulações computacionais com os programas Daysim e
Relux, bem como medições in loco e feitas análises para posterior proposta de intervenção. Foi constatado
através do estudo realizado que a qualidade da iluminação no interior da edificação consiste não só na
avaliação da quantidade de luz que possui, mas principalmente na adequada distribuição desta de acordo com
as necessidades dos espaços.
Palavras-chave: Iluminação Natural; Simulação Computacional; Edifícios Históricos; Eficiência Energética.

ABSTRACT

In order to ensure good thermal-energy performance of any building, it is necessary to analyze the use of
natural lighting, since its usage affects not only the aspects of energy efficiency and sustainability, but also
the user's well-being. Nowadays, there is an increase in the reuse of heritage interest buildings. This study
aims to analyze the use of natural lighting in a historic house located at Alvares Cabral Avenue, 414 in Belo
Horizonte, Minas Gerais, and current headquarters of the architecture firm Gustavo Penna Arquiteto &
Associados. The centenary house in eclectic style has undergone renovations inside to adapt to its new use.
Aiming at evaluating the use of natural lighting in this adapted building, computer simulations were carried
out using Daysim and Relux software, as well as measurements on the site and analyzes for later
interventions propositions. The stydy allowed to infer that the quality of a daylighted space is not only due to
the amount of light but also to its adequate distribution according to the space needs.
Keywords: Natural Lighting; Computer Simulation; Historic Buildings; Energy Efficiency.
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1. INTRODUÇÃO
Percebe-se que, atualmente, o uso da iluminação natural vem ganhando espaço e sendo priorizado em
projetos arquitetônicos, sejam estes, residenciais, comerciais ou institucionais. Utilizar a luz natural para
iluminar ambientes internos pode trazer benefícios devido à economia de energia elétrica e, também, torna o
ambiente mais agradável e confortável gerando bem-estar aos usuários. Além da economia gerada pela
redução do consumo de energia com iluminação natural, sabe-se que morar ou trabalhar em ambientes que
recebem pouca ou nenhuma quantidade de luz solar pode ser prejudicial à saúde, causando problemas como
deficiência de vitamina D e depressão.
Pesquisadoras brasileiras apresentaram uma pesquisa publicada no jornal científico Chronobiology
International em novembro de 2014 – que envolveu mulheres que trabalham perto de janelas e mulheres que
trabalham em ambientes apenas sob iluminação artificial. A pesquisa apontou que o grupo sem contato com
a luz natural mostrou níveis mais altos do hormônio cortisol e menor liberação do hormônio melatonina à
noite – ou seja, trabalhar em um lugar sem janelas alterou o metabolismo das voluntárias. De acordo com as
autoras, essa mudança se relaciona à possibilidade de distúrbios psiquiátricos, depressivos e piora na
qualidade do sono (HARB, HIDALGO e MARTAU, 2014).
Atender às necessidades humanas aplicando os conceitos de conforto e sustentabilidade em novos
projetos é um desafio para a profissão do arquiteto. Entretanto, este desafio torna-se ainda mais complexo
quando se trata das construções existentes e, principalmente, daquelas históricas tombadas como patrimônio.
Preservar a fachada e os elementos construtivos desses tipos de construção são os principais obstáculos na
tentativa de melhorar o conforto visual de seus usuários. Neste caso, a luz desempenha papel fundamental
tanto na percepção visual quanto na conservação dos elementos arquitetônicos. Uma iluminação adequada
protege os materiais componentes do espaço e otimiza os atuais usos dos edifícios históricos.
A preocupação e responsabilidade em adaptar a construção antiga às novas diretrizes de conforto é um
assunto bastante delicado. Tal pode ser verificado em legislações como o Decreto espanhol 235/2013 “que
aprova o procedimento básico para a certificação de eficiência energética dos edifícios” que declara excluída
a obrigação de possuir o certificado de eficiência energética os edifícios e monumentos protegidos
oficialmente, assim como lugares de culto ou destinados a atividades religiosas. Ironicamente, justamente
estes edifícios estão entre os principais consumidores de energia. Esta isenção do decreto se deve ao fato do
alto custo para reabilitar as construções e, nem sempre, o resultado ser satisfatório devido aos impedimentos
próprios que um edifício tombado possui em relação às modificações (ESPAÑA, 2013)
Felizmente, por se tratar a Espanha de um país consideravelmente antigo e de parte considerável de
suas construções serem tombadas, existem novos projetos para tentar reduzir o gasto energético e preservar
ao mesmo tempo, o valor cultural, artístico e patrimonial destes imóveis. Um destes projetos é o 3ENCULT
“Eficiência Energética para Europa Histórica Cultural” (Efficient Energy for EU Cultural Heritage) que
conta com a participação de 10 países. Esta iniciativa pretende cobrir o vazio entre a proteção do patrimônio
histórico e o respeito ao meio ambiente, com a premissa de que os edifícios, somente se manterão intactos
em um entorno limpo - se trata de provar que a eficiência energética é útil tanto para a proteção estrutural,
como para o conforto dos usuários. Em março de 2015, os responsáveis por este projeto publicaram um guia
de aumento da eficiência energética em edifícios históricos com propostas de reabilitação em fachadas,
telhados, iluminação, ar condicionado e integração de energia renovável incluindo modos de diagnosticar e
monitorizar os resultados energéticos (3ENCULT,2016).
Apesar das barreiras encontradas quando o assunto é conforto e sustentabilidade aplicados em
construções antigas, temos algumas vantagens em relação aos países nórdicos do globo, pois o Brasil é um
país que contribui para a aplicação de iluminação natural, já que as iluminâncias em países tropicais são
altas. O presente estudo acontece na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte na qual o clima é classificado
como tropical com estação seca, próximo do clima subtropical úmido. A cidade apresenta temperaturas
médias acima de 18 °C no mês mais frio, e acima de 22 °C no mês mais quente. O inverno é bastante seco e
o verão quente e chuvoso. A temperatura é amena durante o ano, variando em média de 18,1 °C a 23,2 °C,
sendo a média anual de 21,1 °C (BRASIL, 1992). De acordo com Ferreira e Souza (2006), a cidade possui
céus claros nos meses que vão de junho a agosto, correspondendo ao período do inverno e de maior escassez
de chuvas. No verão mais chuvoso apenas o mês de dezembro pode ser classificado como possuindo céus
predominantemente encobertos enquanto o resto do ano é caracterizado pela presença predominante de céus
parcialmente encobertos.
A casa histórica localizada na Avenida Álvares Cabral, 414 em Belo Horizonte, Minas Gerais é sede
desde 1974 do escritório de arquitetura Gustavo Penna Arquiteto & Associados. O casarão de estilo eclético
passou por reformas em seu interior para adaptar ao novo uso permitindo, assim, uma nova configuração
interna. Todavia, seus usuários (dentre os quais 2 autoras do presente artigo) não se sentem totalmente
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confortáveis em relação a iluminação natural durante alguns horários do dia. A sala de gerenciamento,
situada no segundo pavimento é um dos ambientes desfavorecidos pela iluminação natural, com fachada
voltada para o sudoeste, tombada pelo patrimônio não podendo ser modificada – nesta sala, os usuários se
queixam de ofuscamento durante a tarde e falta de luz pela manhã. Nas figuras 1 e 2, podemos observar a
tipologia da casa e como se dá a configuração de suas janelas. A sala em estudo está indicada na figura 2.

Figura 1 – Fachada do Escritório Gustavo Penna
Arquiteto & Associados.

Figura 2 – Imagem do modelo 3D do escritório. Indicação
da janela da sala em estudo

Nas figuras 3 e 4, observa-se como se dá a disposição da sala de gerenciamento, de aproximadamente
11m², na qual trabalham 4 pessoas. A carta solar, apresentada na figura 3, indica a direção da fachada voltada
para sudoeste e nos mostra claramente a incidência solar entre 12:00 e 18:00 horas durante praticamente todo
o ano bem como a não incidência de sol pela manhã.

Figura 3 – Carta Solar da Fachada
Sudoeste.

Figura 4 – Planta do segundo pavimento da casa. Indicação da sala em
estudo e dos pontos escolhidos para realizar as medições.

A figura 5 mostra o entorno imediato da edificação. A edificação contígua a esta possui mesma altura não
sendo uma barreira para a entrada de luz natural na edificação. As edificações de maior porte encontram-se
afastadas da fachada em estudo causando pouca interferência na mesma.
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Figura 5 – Vista do entorna da edificação em estudo. Fonte: GoogleMaps, maio de 2017.

2. OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo analisar as condições de iluminação interna de edifício histórico tomando
como estudo de caso um dos ambientes de trabalho do escritório de arquitetura Gustavo Penna Arquiteto &
Associados, na cidade de Belo Horizonte, MG. Propõe-se verificar se este atende a métricas para análise de
desempenho luminoso para um ambiente de trabalho e a criação de soluções pertinentes para os problemas
encontrados.

3. METODOLOGIA
Para compreender como se comporta a iluminação natural nos horários de trabalho do ambiente a ser
estudado, foi feita simulação estática, por meio do programa Relux em um dia considerado representativo, e
foi feita simulação dinâmica, por meio do programa Daysim, para entender como a iluminação natural se
comporta durante o ano todo e também foi realizada medição in loco, através de luxímetro. Os
procedimentos serão detalhados a seguir, assim como as normas e padrões de referência utilizados.

3.1. Medição in loco
Para uma melhor compreensão da situação do espaço estudado foi realizada uma medição in loco das
iluminâncias nos planos de trabalho. O aparelho utilizado para essa medição foi o luxímetro MINIPA.
Para a realização da medição in loco, a sala de estudo foi dividida em 16 partes iguais. No dia 28 de
setembro de 2016, nos horários de 9:00h, 12:00 e 15:00, foi realizada a coleta de dados centros destas
divisões, de forma a coincidir com os pontos calculados na simulação computacional Daysim. As medições
foram realizadas simultaneamente ao nível de iluminância externa de acordo com o recomendado pela norma
NBR 15.215-4 (2005).

3.2 Avaliação da iluminação natural – análise estática
O RELUX é um dos programas de simulação utilizados no planejamento de iluminação. Com este software é
possível simular espaços internos e externos com aplicações de iluminação artificial usando o programa
RADIANCE. Pode-se também simular a luz do dia para espaços internos gerando resultados que podem
auxiliar na avaliação do atendimento às normas de iluminação.
Foi desenvolvido pelo Relux Informatik AG, com sede na Suíça. É uma empresa envolvida no
desenvolvimento, produção e distribuição, planejamento de iluminação e apresentação do produto software
(RELUX, www.relux.biz). Para a realização da simulação, foi necessária a modelagem do espaço no próprio
programa, considerando o entorno imediato existente. Após a modelagem e sua configuração, conforme
instruções disponíveis do site oficial do programa, foi possível obter resultados gráficos.
Para este estudo, foram analisados: Iluminância para céu encoberto e para céu limpo nos horários de
9:00, 12:00 e 15:00, do dia 28/09 de forma a coincidir com o dia de medição in loco. As refletâncias foram
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definidas como padrão valores recomendados pela NBR ISO CIE 8995/13 (ABNT, 2013) (ver figura 7): nas
paredes 50%, no teto 70% e no piso 30%. O vidro com película foi estimado com transmissividade de 70%.

3.3 Avaliação da iluminação natural – análise dinâmica
O programa Daysim, foi desenvolvido pelo National Research Council Canada (NRCC) e foi elaborado com
o intuito de calcular as iluminâncias de maneira dinâmica por um período de um ano (REINHART, 2006).
Para a realização da simulação modelou-se o ambiente no SketchUp (versão 8.0), considerando-se o entorno
existente. O próximo passo foi a alteração dos materiais para os da biblioteca no programa Daysim
utilizando-se os mesmos valores de refletância e transmissividade descritos no item anterior.

3.4. Métricas utilizadas
O parâmetro escolhido para a análise das simulações realizadas foi a quantidade mínima de iluminância em
mesas de trabalho que apesar de ser de 500 pela NBR ISO CIE 8995/13 (ABNT,2013) para iluminação
artificial, foi considerada como 300 lux para iluminação natural, pois de acordo com Mardaljevic et al.
(2011) valores acima de 300lux são frequentemente percebidos por ocupantes de escritório como desejáveis
até um certo limite e é menos provável que a iluminação artificial seja acionada quando há valores superiores
a 300 lux no ambiente.
Além disso, este estudo avaliará os resultados sob a métrica Autonomia Espacial de Iluminação Natural com
limite mínimo de 300 lux em 50% da área do ambiente de 8:00 às 18:00 considerando ajustes para a
longitude e para o horário de verão. O desempenho de uma determinada área pode ser considerado “aceito”
se sDA≥55% ou “preferido” se o sDA≥75%. Para o presente estudo se avaliará se o ambiente atende o
desempenho tido como “aceito” (sDA 300,50% ≥55%, IES LM 83-12).
Estes limites de sDA300,50% foram estabelecidos através de uma investigação de preferência de usuários em
escritórios de planta aberta, salas de reunião, salas de aula, halls de entrada de edificações públicas e de
espaços públicos em bibliotecas nos Estados Unidos em latitudes entre 37oN e 48oN e a IES considera que
estas preferências possam ser estendidas para áreas de mesmas tarefas visuais (IESNA, 2012).
Conforme o LEED v4 (USGBC, 2014), observar-se-á ainda o atendimento a valores de iluminância entre
100 e 2.000 lux consideradas pelo sistema como iluminâncias úteis. De acordo com o Referencial de
avaliação da Qualidade Ambiental do Edifício – Edifícios Não Residenciais, do AQUA (FUNDAÇÃO
VANZOLINI, 2016) haverá ofuscamento acima de 2.000 lux e, portanto, valores acima de 2000 serão
considerados no presente artigo como passíveis de causar ofuscamento.

3.5. Proposta de melhoria
A partir da análise das métricas utilizadas, serão avaliadas soluções para a melhoria da qualidade da
iluminância interna do ambiente selecionado respeitando os limites existentes para uma edificação tombada.
Tal será feito com elementos que não gerem interferência na fachada da edificação.

4. RESULTADOS
4.1. Avaliação da medição in loco
De acordo com o gráfico da figura 6, apenas 37,5% dos pontos do ambiente possuem iluminação adequada
entre os níveis de 300 lux e 2000 lux. Observou-se no dia de medição que na maior parte do ambiente, a
iluminância inferior a 300 lux, no horário de 9:00 horas da manhã e, assim, considera-se que o ambiente não
atende o mínimo de iluminação natural exigido. Neste período não houve indicação de existência de
ofuscamento no ambiente.

Figura 6. Medição in loco nos
pontos escolhidos - 9h

Figura 7. Medição in loco nos
pontos escolhidos - 12h
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Figura 8. Medição in loco nos
pontos escolhidos - 15h

Já nas figuras 7 e 8 podemos observar elevados níveis de iluminância nos horários de 12 horas e de
15 horas, principalmente neste último horário, chegando a 42.000 lux em alguns pontos da sala, próximos à
janela o que indica que há grande probabilidade de ofuscamento. No período de 12:00 horas a iluminação é
considerada adequada em apenas 43,75% da sala. Já às 15:00 horas, 68,75% dos pontos medidos atendem
aos limites estabelecidos de iluminação, apesar se notar em certos pontos do ambiente elevados valores de
iluminância o que indica a provável presença de ofuscamento. Esta grande variação de iluminâncias em um
mesmo momento, gera altos níveis de contraste do ambiente, trazendo desconforto visual aos usuários.

4.2. Avaliação da iluminação natural interna pelo programa Relux
As simulações no programa Relux foram feitas para céu limpo e encoberto em 3 horários do dia. Nas figuras
15 e 16 serão apresentados os resultados mais significativos para a pesquisa.
Na figura 9, apresentam-se os resultados para 15:00, céu limpo, e percebe-se que grande parte do
ambiente apresenta valores inferiores a 300 lux, ou seja, 67% do ambiente apresenta valores considerados
inadequados para ao trabalho em escritório ao longo do ano, porém, nota-se que há uma mancha de sol que
penetra o ambiente, o que faz registrar em 33% dos pontos analisados valores superiores a 300 lux,
chegando-se a registrar valores superiores a 30.000lux. Considera-se, portanto, alta a probabilidade de gerarse ofuscamento para os trabalhadores deste ambiente sob este tipo de céu no dia analisado.

Figuras 9. Simulação Relux: Iluminância 15:00 horas. Céu Limpo

Na Figura 10, apresentam-se os resultados para 15:00, sob céu encoberto. Sob este tipo de céu houve
uma melhor distribuição da luz, não havendo a presença de níveis de iluminância tão elevados como no caso
anterior. Porém percebe-se uma gradativa diminuição da luz, no sentido janela – interior. Registrando que
apenas 28% dos pontos do ambiente possuem uma iluminação superior aos 300 lux indicados ao longo do
ano.

Figuras 10. Simulação Relux: Iluminância 15:00 horas. Céu Encoberto

A figura 11, mostra o ambiente às 9:00 horas para céu encoberto, em que apenas 28% do ambiente
possui valores superiores a 300 lux. Às 12:00 para este mesmo tipo de céu (figura 11) apresenta 45% dos
pontos do ambiente com iluminância superior aos 300 lux.
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Figura 11. Iluminância 9:00 horas. Céu Encoberto

Figura 12. Iluminância 12:00 horas. Céu Encoberto

De forma geral a análise para o dia 28/09 pelo programa Relux indica não se atinge 55% da área do
ambiente com níveis mínimos de 300 lux, o que parece indicar que ao longo do ano a métrica de sDA
almejada pode não ser atingida.

4.3. Avaliação da iluminação natural interna ao longo do ano - Daysim
Foram feitas três simulações entre 8:00 e 18:00 do ambiente utilizando-se o programa Daysim, a primeira
referente à métrica sDA 300,50% ≥55%, a segunda referente à avaliação do percentual do tempo e do
ambiente em que são registrados valores superiores a 2.000 lux, indicando a presença de possível
ofuscamento e a terceira para verificar o percentual do tempo em que valores considerados adequados para
execução de tarefa visual (entre 100 e 2000 lux).
De acordo com a simulação da figura 12, pode-se observar que apenas 52% do ambiente tem
iluminação em pelo menos 50% do tempo ao longo do ano maior que 300 lux, índice próximo, mas inferior
ao da métrica sDA 300,50% ≥55%.
Podemos observar na figura 13 que existem áreas próximas à janela com níveis de ofuscamento
consideráveis em aproximadamente 20% do tempo de uso do ambiente. Estes pontos correspondem a 12%
da sala. Como se trata de um ambiente pequeno, mesmo este percentual sendo baixo, considera-se que a
presença de excesso de luz, especialmente causada pela luz solar direta, afeta diretamente a qualidade visual
do espaço e o conforto dos usuários. Já as demais regiões da sala se encontram em uma situação diferente,
sem altas quantidades de iluminância, podendo inclusive ter em horários isolados baixa quantidade de luz.

Figura 14. Simulação Daysim: >2000 lux.
Janela na lateral esquerda da imagem

Figura 13. Simulação Daysim: Acima de 300
lux. Janela na lateral esquerda da imagem
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Figura 15. Simulação Daysim: de 100 à 2000 lux. Janela na lateral esquerda da imagem

Já a figura 14, que apresenta os níveis de iluminância entre 100 lux e 2000 lux, mostra que 100% da
sala atende este mínimo e máximo de iluminância durante o ano em pelo menos 50%. Tendo suas variações
controladas pela média.

4.4. Propostas de melhoria do ambiente
Por se tratar de bem tombado pelo patrimônio histórico, existem limitações quanto à realização de alterações
no exterior do edifício. Foram feitas simulações em que foram exploradas opções para a melhoria do
ambiente lumínico do espaço: prateleira de luz reflexiva, brise interno, shed e tela solar. A tabela 1 apresenta
os resultados e a avaliação do atendimento das métricas estabelecidas no que tange a resolução dos
problemas de conforto visual do ambiente em estudo.

01

02
03
04

Estratégia
Prateleira
reflexiva
Brise
horizontal
Prateleira
refl. + Brise
Shed

05

Shed +
Brise
06
07
08

Tela Solar
Shed + Tela
Solar
Shed+Tela+
Prateleira

Tabela 1. Tabela com resultado das propostas.

Análise do Resultado
Não melhora o ofuscamento e diminui um
pouco o contraste.
Tornou o ambiente mais escuro

Atendimento às métricas estabelecidas
Continua não atendendo 50% do tempo os 300
lux nos locais onde não havia iluminação
suficiente
0% do ambiente atende os 300 lux em pelo menos
30% do tempo.

Melhoria das áreas escuras, porém ainda
existe ofuscamento no ambiente.
Melhora o contraste e ilumina áreas escuras,
porém não controla o ofuscamento.

Alterações consideradas pouco significativas

Maior melhoria no controle do ofuscamento
e diminuição do contraste.

100% do ambiente sem presença de ofuscamento.
Na situação atual 71% do ambiente possui
presença de ofuscamento em pelo menos 20% do
tempo.
100% do ambiente sem ofuscamento. 100% do
ambiente não entende os 300 lux.
97% da sala sem ofuscamento. 26% do ambiente
atende 300 lux em mais de 50% do tempo
89% da sala sem nenhum ofuscamento e 11%
com no máximo 5% do tempo de ofuscamento.
77% da sala atende pelo menos 50% do tempo o
mínimo de 300 lux.

Elimina o ofuscamento, porém escure o
ambiente.
Acaba com o ofuscamento, porém ainda é
pouco satisfatório para iluminância mínima.
Acaba com o ofuscamento e atende a
iluminância mínima satisfatoriamente.

Mais de 50% do tempo atende os 300 lux em
100% da sala. Situação atual: 50% da sala atende
no período crítico.

*As simulações acima foram feitas pelo programa Daysim entre 15:00 e 16:00 horas. A escolha do programa se deu pelo fato de
maior flexibilidade de modelagem das estratégias e o horário pelo fato de ser o mais crítico no que concerne ao contraste a presença
de ofuscamento.
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Após as análises realizadas, conclui-se que a estratégia 8 é a
melhor maneira de adaptar o ambiente para melhor conforto de seus
usuários, seria a instalação de uma prateleira reflexiva e de um rolo
tela solar, além de criar uma abertura zenital em forma de shed.
As opções de cortina com tela solar que atendem a proposta
são a Cortina Solar 10% cor creme da marca Hunter Douglas, a
Tela Solar 15, cor branco gelo da marca Aluflex e a Tela Solar 25,
cor branco ou Champagne, marca Aluflex.
De acordo com a figura 19, 76% do ambiente atende o
mínimo de 300 lux em pelo menos 50% ao longo do ano, contra
52% da situação atual.
Já na figura 20, nota-se que o problema de ofuscamento foi
praticamente resolvido, já que 88% da sala não possui iluminâncias
maiores que 2000 lux e, nos demais pontos da sala, o percentual de
ocorrência é considerado pouco significativo.

Figura 17. Estratégia 8 -Simulação Daysim:
Daylight Autonomy >300 lux

Figura 16. Corte esquemático da
proposta.

Figura 18. Estratégia 8 - Simulação Daysim:
>2000 lux

5. CONCLUSÕES
Em uma edificação tombada foram realizadas medições in loco e também simulação de iluminação natural
estática através do Relux, analisando um ambiente em momentos do dia que possuem problemas contrários
(pouca luz pela manhã e excesso de luz à tarde). Estes estudos permitiram quantificar problemas percebidos
pelos usuários: a partir da utilização de análises pontuais, de horários críticos, foram identificadas
deficiências mais graves do ponto de vista da iluminação às 9h e às15h horas, com ausência de luz e
ofuscamento, respectivamente. Para análise do comportamento do ambiente ao longo do ano foi então feita
simulação utilizando o software Daysim, que gera uma análise dinâmica de iluminação para o ambiente em
questão. Os resultados obtidos através desse estudo, se mostraram genéricos quando foram analisadas as
médias de iluminância anual durante todo o dia e em todo ano, ocultando informações relevantes sobre
possibilidade de desconforto visual como as obtidas nas duas primeiras análises, mas permitiram avaliar o
comportamento padrão do ambiente ao longo do ano. Considera-se, portanto, fundamental que sejam feitas
avaliações tanto dinâmicas quanto estáticas de um ambiente para melhor apreensão de seu comportamento.
Ao confrontar os dados qualitativos, obtidos através das entrevistas, e quantitativos, gerados pela
utilização do software Daysim, foi possível diferenciar os ambientes sob a ótica do conforto visual,
considerando as necessidades do usuário e foi constatado que a qualidade da iluminação no interior de uma
edificação consiste não só na quantidade de luz que possui, mas principalmente na adequada distribuição
desta de acordo com as necessidades dos espaços. A simulação de diversas estratégias para o controle da
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iluminação e solução dos problemas encontrados permitiu que se chegasse a uma solução ótima, levando em
conta as limitações apresentadas pelo objeto de estudo, uma edificação tombada pelo patrimônio histórico no
qual intervenções nas fachadas não são permitidas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
3ENCULT, Efficient energy for EU cultural heritage, http://www.3encult.eu/en/project/welcome/default.html. Acessado em 30 de
outubro de 2016.
ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR15.215-4 - Iluminação natural - Verificação experimental das condições de
iluminação interna de edificações - Método de medição. Rio de Janeiro, ABNT, 2005
ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR ISO/CIE 8995:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1:
Interior. Rio de Janeiro, ABNT, 2013.
AMARAL, Vanine B; CABÚS, Ricardo C. Iluminando A Igreja Matriz Do Pilar - Al. ENTAC 2006. Brasil, 2006.
BRASIL (Ministério da Agricultura e Reforma Agrária - Departamento Nacional de Meteorologia - DNMET). Normais
Climatológicas (1961-1990). Brasília, DNMET, 1992.
Cortina Rolô. Disponível em: <http://www.aluflex.com.br/rolo.htm>. Acessado em 30 de Outubro de 2016.
Cortina Rolô. Disponível em: <http://www.hunterdouglas.cl/sb/uploads/editor/images/text/rolo_columbia.pdf>. Acessado em 30 de
Outubro de 2016.
Energy Efficiency and Renewable Energy. Building Technologies Program - Weather Data. Disponível em:
<www.eere.energy.gov/buildings/EnergyPlus>. Acesso em outubro 2016.
Encontra Minas Gerais, Disponivel em <http://www.encontraminasgerais.com.br/sobre-belo-horizonte.htm>. Acessado em 30 de
Outubro de 2016.
Eficiência, Disponível em <https://www.eseficiencia.es/articulos/idi-para-lograr-la-eficiencia-energetica-del-patrimonio-historico>.
Acessado em 30 de Outubro de 2016.
ESPAÑA, Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios, 2013.
FERREIRA, Flávia F., SOUZA, Roberta V.G, Determinação de céus típicos para Minas Gerais – Metodologia de obtenção a partir
de dados simplificados, ENTAC 2006, Florianópolis, 2006
FUNDAÇÃO VANZOLINI, Referencial de Avaliação da Qualidade Ambiental do Edifício – «Edifícios Não Residenciais»,
http://vanzolini.org.br/aqua/wp-content/uploads/sites/9/2015/11/RT_AQUA-HQE-Edificios_nao-residenciais-2016-04.pdf ,
2016.
HARB, Francine; HIDALGO, Maria Paz; MARTAU, Betina. Lack of exposure to natural light in the workspace is associated with
physiological, sleep and depressive symptoms. Chronobiology International. v. 7, p. 1 - 8, 2014.
ILLUMINATING ENGINEERING SOCIETY OF NORTH AMERICA. IES LM 83-12: IES Spatial Daylight Autonomy (sDA) and
Annual Sunlight Exposure (ASE). New York, 2012.
Jornal
El
Mundo,
Ocho
de
cada
10
edificios
en
España
'pierden
energia
Disponivel
em
<http://www.elmundo.es/economia/2015/05/19/555a2d67268e3e37748b459e.html>. Acessado em 2 de Outubro de 2016.
MARDALJEVIC, John ANDERSEN, Marilyne; ROY, Nicolas; Christoffersen, Jens l. Daylighting metrics for residential buildings.
In: Proceedings of the 27th Session of the CIE, 2011.
O Globo, Disponivel em <http://oglobo.globo.com/rio/vereadores-decidem-que-camara-do-rio-vai-mudar-de-endereco-7834334>.
Acessado em 30 de Outubro de 2016.
Projeto reduz consumo energético de edifícios
históricos.
Disponivel
em
<http://defender.org.br/tag/edificioshistoricos/page/2?print=print-page>. Acessado em 11 de Outubro de 2016.
REINHART, Christoph F. Tutorial on the use of Daysim Simulations for Sustainable Design. Institute for Research in Construction,
National Research Council Canada, Ottawa, Canada, ago. 2006.
Revista Época, Disponivel em < http://epoca.globo.com/vida/noticia/2014/12/persianas-fechadas-bfalta-de-luz-natural-no-trabalhobpode-fazer-mal-para-cabeca.html>. Acessado em 11 de Outubro de 2016.
SOUZA, L.A.C. (1994), A Importância da Conservação Preventiva. Revista da Biblioteca Mário de Andrade, v.52 p. 87-93.
20 minutos. Disponivel em <http://www.20minutos.es/noticia/2466072/0/eficiencia-energetica/viviendas-espana-suspende/84edificios/> Acessado em 15 de Outubro de 2016.
USGBC, United States Green Building Council, LEED v4 para operação e manutenção de edifícios
http://www.usgbc.org/resources/leed-v4-ebom-rating-system-portuguese, 2014.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à FAPEMIG pelos recursos financeiros aplicados no projeto e à CAPES por bolsa de
produtividade.

1769

INFLUÊNCIA DA TOPOGRAFIA NA ADMISSÃO DA LUZ NATURAL EM
EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS: ESTUDO DE CASO EM BELO HORIZONTE
Cláudia Rocha Guidi (1); Karla Cristina de Freitas Jorge Abrahão (2); Ana Carolina
Oliveira Veloso (3); Roberta Vieira Gonçalves de Souza (4)
(1) Arquiteta, Mestranda, claudiarguidi@gmail.com
(2) Arquiteta, Doutoranda, kjabrahao@hotmail.com
Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, UFMG
(3) Arquiteta, Doutora - Programa de Pós-Graduação da Engenharia Mecânica, acoveloso@gmail.com
(4) Arquiteta, Doutora, Professora do Departamento de Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo, UFMG
robertavgs2@gmail.com
Escola de Arquitetura, Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética - Rua Paraíba, 697, sala
124, Bairro Funcionários, CEP 30130-140 – Belo Horizonte - MG. Tel: (31) 34098825

RESUMO
A admissão de luz natural em ambientes residenciais é fundamental por estar associada à qualidade de vida
além de contribuir com a redução do consumo de energia elétrica. No entanto, fatores como os parâmetros
urbanísticos municipais associados às condições topográficas podem prejudicar essa admissão. O trabalho
analisou a influência da topografia na disponibilidade de luz natural em dois ambientes de um edifício
residencial multipavimentos tipicamente encontrado em Belo Horizonte, Minas Gerais. A análise abordou a
avaliação da Autonomia de Luz Natural a partir dos requisitos do RTQ-R e da legislação urbanística
municipal associada a três variáveis: declividade longitudinal de terreno, localização vertical da unidade
residencial e quatro principais orientações geográficas (Norte, Sul, Leste e Oeste). O método de análise
determinou um projeto de edifício modelo com seu entorno contíguo construído e utilizou a simulação
computacional através do software Daysim versão 3.1-2012. As análises dos resultados apresentaram que,
aproximadamente, 53% ambientes simulados não atenderam a autonomia de luz do RTQ-R. Verificou-se que
a declividade longitudinal do terreno e a localização vertical da unidade, dentro do edifício, associados aos
parâmetros urbanísticos específicos de afastamentos laterais e de fundos exercem maior influência sobre a
Autonomia de Luz Natural do que a orientação geográfica. A principal contribuição do trabalho foi a
verificação de que o regulamento municipal de admissão de iluminação natural necessita ser revisado
incluindo a análise de variáveis como a declividade de terrenos associada aos afastamentos.
Palavras-chave: iluminação natural, simulação de luz natural, legislação urbanística.

ABSTRACT
The daylight admittance in residential interior environments is fundamental being associated with quality of
life in addition to contribute to electricity consumption reduction. However, factors such as municipality
urban legislation parameters associated with topographic terrain conditions often impaired the daylight
admission. This work evaluated the terrain slope over the daylight admission in two interiors environments
of a residential building with multiple floors typically founded in Belo Horizonte, Minas Gerais State. The
analysis addressed the daylighting autonomy evaluation based on the RTQ-R, a Federal regulation, and on
the municipality urban regulation in addition with three variables combination: the longitudinal terrain slope,
the vertical location of the unit and the four main geographic orientations (North, South, East and West). The
method of analysis determined a model of building design and its contiguous built neighborhoods to simulate
daylight access using the Daysim version 3.1-2012 software computer. The analysis of results presents a
portion of 52% of simulated interior environmental not meeting the daylight autonomy requirements. It was
verified that longitudinal terrain slope and the unit verticality location associated with specifics urban
parameters as lateral and back constructive constraints exert a greater influence on the daylight autonomy
than the geographical orientation. The main contribution of this work was the assertion that the daylighting
municipality regulation need to be reviewed prioritizing inclusion of determinants such as slope of land
associated with lateral and back constructive limits.
Keywords: daylighting, daylighting simulation, urban regulation.
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1. INTRODUÇÃO
A iluminação natural é definida como a luz proveniente do sol de forma direta, luz difundida pela atmosfera
celeste e luz refletida pelos elementos do entorno, admitida no interior edificado (ABNT, 2005). A luz
natural é considerada como uma das melhores fontes de iluminação devido as suas propriedades de
reprodução de cor, contribuindo para o conforto visual humano (ALRUBAIH et al, 2013). Conforme Baker
et al (1998), a iluminação natural possui um importante papel para o melhor desempenho das funções
biológicas, além de oferecer aos usuários senso de orientação, de tempo e das condições meteorológicas
externas gerando melhor qualidade de vida e saúde.
Além das questões associadas ao conforto humano, é possível reduzir o consumo de energia elétrica ao
inserir luz natural de forma adequada em um projeto arquitetônico, diminuindo o uso de iluminação artificial.
Conforme Lamberts et al (2014), o consumo de energia elétrica para a iluminação artificial em uma
residência brasileira equivale a 14% do total consumido. Para uma residência na região Sudeste, este
percentual sobe para 19%.
Em edifícios inseridos em áreas urbanas, a admissão a luz natural depende de uma série de variáveis
como: o tipo e dimensões das aberturas, os dispositivos externos de sombreamento e internos de
refletividade, a orientação geográfica, a relação do sistema com seu entorno, as características do entorno, a
relação do edifício com os parâmetros institucionais normativos, dentre outros (CINTRA, 2011; FROTA,
2004; MORAES E SCARAZZATO, 2003). Segundo Leder e Pereira (2008), os edifícios inseridos em
cenários urbanos apresentam significativa redução de luz natural em seus ambientes internos em função da
obstrução do céu devido, principalmente, aos cenários mais densos com ocupação máxima e regidos por
legislação urbana. Em contraposição, Araújo e Cabús (2007) afirmam que, em certas ocasiões, a luz refletida
do entorno edificado contribui para o aumento da quantidade de luz no ambiente interno.
Diante deste quadro, tornam-se necessários tanto economicamente, mas principalmente, quanto à
qualidade da saúde e bem-estar humano, estudos que forneçam parâmetros para o desenvolvimento de
projetos de edificações que atendam aos requisitos desejáveis de iluminação natural.
Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, localizada na região Sudeste do Brasil, com
latitude -19º 55’15” e longitude -43º 56’16”. Seu relevo é caracterizado tipicamente por morro (PMBH,
2013). Nas últimas décadas houve crescimento da urbanização sobre a malha topográfica do município. Esse
fato, no contexto do setor residencial, ocorreu especificamente através de edifícios compactos e de múltiplos
pavimentos, arquétipo influenciado pelos modelos de zoneamentos municipais (PMBH, 2007, 2011). De
acordo com Assis (2005) a legislação, como variável condicionante da forma urbana, está diretamente
associada à mudança climática local e dessa forma, deveria assumir critérios capazes de garantir o acesso a
luz natural, dentre outros. Os parâmetros urbanísticos municipais, especificamente afastamentos mínimos
laterais e de fundos associados às características topográficas da malha urbana, leva a crer que a quantidade
de luz natural admitida nos ambientes residenciais, especialmente em andares inferiores, vem sendo
reduzida.
Para se avaliar o acesso a luz natural em ambientes internos utiliza-se, dentre outras, a avaliação da
Autonomia de Luz Natural ou Daylight Autonomy, medida adimensional sendo definida por um percentual
de horas anuais de atividade em que a iluminação de um dado ambiente é atendida apenas pela luz natural
(WDBG, 2016). Acosta, Campano e Molina (2016) definem que o conforto visual em ambientes residenciais
depende da máxima Autonomia de Luz Natural. Para sua análise é necessária a aplicação de modelos em
software de avaliação dinâmica do comportamento da admissão de luz natural. Um dos programas que
realizam esta avaliação é o Daysim (REINHART, 2006, 2012).
Um dos instrumentos técnicos nacionais para edifícios residenciais que regulamenta a Autonomia de
Luz Natural é o Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações
Residenciais (RTQ-R). O regulamento é um instrumento técnico em que apresenta o método, os requisitos e
as ferramentas de análise para a avaliação do nível de eficiência energética de edificações residenciais e foi
desenvolvido para a aplicação em todo o território nacional. Um dos quesitos de análise é a iluminação
natural que pode contribuir em até 0,30 pontos em 6 pontos máximos do programa, o equivalente a até 5% da
pontuação final do sistema como estratégia de bonificação. A avaliação do requisito de iluminação natural do
RTQ-R pode ser desenvolvida por método prescritivo ou simulação computacional. Os requisitos mínimos
de atendimento ao sistema de avaliação da iluminação natural do regulamento para ambientes de
permanência prolongada através do método de simulação computacional incluem a criação de uma malha
mínima de 25 pontos na altura da superfície de trabalho e a comprovação do atendimento da luz natural de
60 lux de iluminância em 70% da área do ambiente durante 70% das horas/ano com luz natural (BRASIL,
2012).
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Guedes (2012) abordou a análise da admissão de luz natural em um estudo com 03 tipologias de
edificações residenciais de padrões construtivos distintos concluindo que os parâmetros de área de aberturas
equivalentes a área do piso, estabelecidos pelo Código de Edificações de Belo Horizonte, atendem
facilmente aos requisitos estabelecidos pelo RTQ-R para a obtenção da pontuação máxima junto à
bonificação acima descrita. Entretanto, Guedes (2012) realizou seu estudo sem considerar as obstruções
externas do céu pelo entorno edificado.
A partir da vivência pessoal de uma das autoras do presente artigo, verificou-se empiricamente que as
obstruções externas aliadas às declividades de terreno presentes na cidade podem afetar significativamente a
disponibilidade de luz natural nos ambientes residenciais, sendo este o fator motivador do presente trabalho.

2. OBJETIVO
O principal objetivo deste trabalho é analisar a influência da topografia na disponibilidade de luz natural a
partir dos requisitos do RTQ-R em um edifício residencial considerado típico localizado em Belo Horizonte,
Minas Gerais, desenvolvido de acordo com a legislação urbanística do município.

3. MÉTODO
O trabalho avaliou a Autonomia de Luz Natural do sistema de abertura vertical (janela) em dois diferentes
ambientes de permanência prolongada (quarto e sala) de uma unidade residencial através de simulações
computacionais utilizando-se do software Daysim 3.1-2012 (REINHART, 2012).

3.1. Características urbanísticas do modelo da edificação analisada
O modelo do edifício e entorno construído foi elaborado para duas zonas urbanas com alto potencial
construtivo e de grande representatividade no território municipal de acordo com as características
regulatórias da Lei 7.166/1996 – Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Sol de Belo Horizonte (PMBH,
1996).
O método proposto determinou a construção do modelo de análise de acordo com os parâmetros
urbanísticos das zonas Adensada e de Adensamento Preferencial estabelecidas pela Lei 7.166/1996 – Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte (PMBH, 1996). Estas duas zonas possuem alto
potencial construtivo na cidade, apenas inferior ao potencial construtivo das áreas da região central da
cidade. Logo, os edifícios de ambas as zonas possuem um alto percentual de área construída em proporção à
área do lote, conformando, desta maneira, áreas com ambiente urbano adensado.
Para a elaboração do modelo do edifício residencial utilizou-se dimensões de lote recorrente no tecido
urbano de Belo Horizonte sendo um terreno com 12 metros frontais paralelos à rua e 30 metros laterais,
resultando em lote retangular com área de 360 m². A partir da definição dos zoneamentos e das dimensões do
lote, foi elaborado um estudo de viabilidade do potencial construtivo de acordo com os parâmetros
urbanísticos definidos pela Lei 7.166/1996 (PMBH, 1996) e através de modelos de edifícios residenciais
encontrados na cidade. A Zona Adensada e a Zona de Adensamento Preferencial possuem parâmetros
urbanísticos semelhantes, o que resultou em modelos de edificações com características similares, sendo
adotado, portanto, apenas um modelo de edificação para ambas.
O modelo do edifício foi definido com cinco pavimentos a partir do nível da rua, podendo ter níveis de
subsolo destinados a estacionamento. O pavimento localizado ao nível da rua foi considerado como pilotis
para utilização de estacionamento de veículos. Os quatro pavimentos superiores possuem duas unidades
residenciais por pavimento, sendo uma voltada para a parte frontal do lote e outra voltada para a parte
posterior do lote, além da circulação central. As unidades residenciais do segundo pavimento possuem área
privativa descoberta projetada sobre os afastamentos laterais e de fundos, o que caracteriza uma laje ou
terraço descoberto sobre o pavimento de estacionamento.

3.2. Características urbanísticas do entorno do modelo da edificação
Uma vez que o entorno se integra aos mesmos parâmetros urbanísticos e regulatórios que o edifício modelo,
determinou-se para estes edifícios do entorno as mesmas características do modelo analisado, ou seja,
mesmo terreno, mesma altimetria e mesmos afastamentos mínimos frontais, laterais e de fundos (Figuras 1 e
2).
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Figura 1 – Corte transversal do edifício modelo.

Figura 2 – Planta de implantação do edifício modelo analisado junto
ao entorno edificado.

3.3. Características do modelo - topografia
Determinaram-se quatro diferentes tipologias topográficas de declividade longitudinal do lote, caracterizadas
neste trabalho como "i", para a análise da Autonomia de Luz Natural dos ambientes inseridos no edifício
modelo junto ao entorno edificado. As declividades definidas enquadram-se em declividades encontradas no
tecido urbano da malha topográfica da cidade, equivalendo a 0% (terrenos planos), 10%, 20% e 30%
(Figuras 3 a 6).

Figura 3 – Corte esquemático do modelo i0.

Figura 4 – Corte esquemático do modelo i10.

Figura 5 – Corte esquemático do modelo i20.

Figura 6 – Corte esquemático do modelo i30.

3.4. Definição de localização e características dos ambientes analisados
Determinou-se, como objeto de análise, a quantificação da Autonomia de Luz Natural de dois ambientes de
permanência prolongada, respectivamente, quarto e sala, com janelas em fachadas diferentes, inseridos na
unidade residencial localizada na parte posterior do edifício modelo. Essa determinação partiu da premissa
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de que esses ambientes localizados na porção dos fundos e com entorno edificado de terrenos em declive
podem apresentar maior obstrução do céu tendo redução na admissão de luz natural.
O quarto analisado apresenta janela centralizada e localizada na fachada de fundos. A sala apresenta
janela centralizada e localizada na fachada lateral. As dimensões desses ambientes foram definidas em
atendimento à Lei 9.725/2009 - Código de Edificações de Belo Horizonte (PMBH, 2009) que estabelece os
parâmetros mínimos de área de vãos para iluminação e ventilação naturais bem como a relação entre
profundidade do ambiente com a altura do seu pé-direito além das dimensões mínimas para os ambientes
internos. Desta forma, determinou-se o quarto com largura de 2,70 metros e comprimento de 3,00 metros, e a
sala com largura de 3,00 metros e comprimento de 4,00 metros (Figura 7). Determinou-se o pé-direito de
2,60 metros para ambos os ambientes. As dimensões de largura das janelas do quarto e da sala foram de,
respectivamente, 1,20 metros e 1,70 metros, tendo altura de 1,20 metros e 1,10 metros de peitoril.
Na construção do edifício modelo foram desconsiderados quaisquer elementos de controle de
admissão de luz natural nas janelas ou fachadas durante as simulações como cortinas, toldos, proteções,
venezianas ou outros sistemas que pudessem, eventualmente, interferir na admissão da luz natural no
ambiente.

Figura 7 – Edifício Modelo - planta de implantação do edifício no lote, afastamentos laterais e de fundos e dimensão dos ambientes
estudados.

3.5. Modelos analisados e nomenclatura
Aos dois ambientes analisados do edifício modelo, combinaram-se três variáveis: declividade longitudinal do
terreno, localização vertical por pavimento e orientação geográfica das aberturas. No sentido de facilitar a
compreensão, cada um dos dois ambientes analisados apresenta em sua nomenclatura uma abreviação do
nome de cada variável, partindo do seguinte formato: declividade-pavimento-orientação. Exemplificando:
Modelo i30-pv1-N é um modelo cuja declividade do terreno é de 30% e localizado no primeiro pavimento
com orientação da janela Norte; Modelo i20-pv2-S é um modelo cuja declividade do terreno é de 20% e
localizado no segundo pavimento com orientação da janela Sul; Modelo i10-pv3-L é um modelo cuja
declividade do terreno é de 10% e localizado no terceiro pavimento com orientação da janela Leste
A Tabela 1 apresenta, de forma resumida, as três variáveis referentes a declividade, localização
vertical e orientação geográfica, definida e combinadas para cada um dos dois ambientes resultando,
portanto, em 64 modelos analisados por ambiente.
Tabela 1 – Declividade, orientação geográfica e localização do pavimento dos modelos construtivos analisados.
Modelos i0

Modelos i10

Modelos i20

Modelos 30

0

10

20

30

Orientação geográfica

Norte, Sul, Leste, Oeste

Norte, Sul, Leste, Oeste

Norte, Sul, Leste, Oeste

Norte, Sul, Leste, Oeste

Localização
vertical/pavimento (pv)

pv1, pv2, pv3 e pv4

pv1, pv2, pv3 e pv4

pv1, pv2, pv3 e pv4

pv1, pv2, pv3 e pv4

Declividade (i) (%)

3.6. Modelagem, software de simulação e dados de entrada
A partir da definição do edifício modelo bem como seu entorno e das características físicas dos ambientes
analisados e suas janelas foram elaborados os modelos tridimensionais no programa SketchUp v. 8.0. Para a
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simulação computacional foi utilizado o programa Daysim 3.1-2012 (REINHART, 2012) que possibilita a
verificação da iluminação natural de forma dinâmica para o período de um ano. Para o processamento das
simulações foi utilizado o arquivo climático de 8.760 horas da cidade de Belo Horizonte – Pampulha
(RORIZ, 2016). A altura da malha de pontos nos ambientes para a quantificação da Autonomia de Luz
Natural foi determinada a 75cm do piso. O ambiente do quarto apresentou uma malha com 90 pontos
enquanto o ambiente de sala apresentou 130 pontos. Nessa avaliação foram consideradas variáveis internas
pertencentes ao ambiente e externas pertencentes ao entorno, variáveis relacionadas à localização geográfica
do edifício analisado e variáveis relacionadas à atividade do ambiente. As variáveis internas incluem as
dimensões físicas do ambiente analisado, a refletividade de superfícies internas e as características do
sistema de iluminação natural (dimensões da janela, refletividade do vidro, esquadria). As variáveis externas
incluem a refletividade de superfícies e a composição volumétrica do entorno. As variáveis relacionadas à
atividade do ambiente referem-se aos horários de atividades desenvolvidas no interior do ambiente utilizando
exclusivamente a iluminação natural.
De acordo com Leder et al (2007) e Capeluto (2003) adotou-se o índice de refletância do entorno
edificado de 40%. Os índices de refletância nos ambientes internos, de acordo com Capeluto (2003), foram
de 20% para piso, 80% para teto e 65% para paredes. O horário de avaliação para a Autonomia de Luz
Natural correspondeu ao intervalo de 6:00h às 18:00h de forma ininterrupta e equivalente à duração média
do dia para a cidade de Belo Horizonte.

3.7. Requisitos de análise conforme RTQ-R
Através do programa Daysim 3.1-2012 (REINHART, 2012) foram gerados gráficos de avaliação da
Autonomia de Luz Natural de acordo com a malha determinada para os dois ambientes. O programa possui
uma saída em dados numéricos que permite identificar quais pontos da malha atendem os requisitos do RTQR, ou seja, quais pontos possuem valores iguais ou superiores a 70% das horas simuladas. Para a avaliação
do requisito do RTQ-R considerou-se, de forma simplificada, que cada ponto da malha equivaleria a uma
porcentagem proporcional à área do ambiente. Para cumprir o atendimento ao regulamento técnico o
ambiente do quarto deveria possuir, no mínimo, 63 pontos, dos 90 pontos totais, com valores de autonomia
de luz iguais ou superiores a 70% e o mesmo critério para 91 pontos da sala, dos 130 pontos totais deste
ambiente.

4. RESULTADOS
Os resultados obtidos foram compilados em gráficos apresentados nas Figuras 8 a 11 e separados por
pavimentos para facilitar a análise. Através dos resultados foi possível verificar os percentuais de área dos
ambientes de quarto e sala que atendem à exigência de 60 lux em 70% do tempo de uso com iluminação
natural. Todas as variáveis analisadas (localização do ambiente verticalmente, orientação da abertura e
declividade do terreno) apresentaram influência para a disponibilidade de luz natural no ambiente interno.
Dentre os 64 modelos de quartos analisados, apenas 31 modelos, ou seja 48%, atenderam a autonomia
de luz do RTQ-R. Para os 64 modelos de salas analisadas foram 30 os modelos que atenderam ao requisito,
equivalendo a 47% das análises deste ambiente. Os maiores valores de autonomia de luz ocorreram nos
ambientes localizados no quarto pavimento dos modelos de declividade i0, i10 e i20 e no terceiro pavimento
dos modelos com baixa declividade (i0 e i10).
Em relação à localização vertical, é relevante observar que à medida que os ambientes analisados
passam a localizar em pavimentos mais elevados, a autonomia de luz amplia devido a redução da obstrução
do céu favorecendo a admissão de luz natural. No primeiro e no segundo pavimentos, apenas 12,5% dos
ambientes atenderam ao requisito de Autonomia de Luz Natural. Para o terceiro e quarto pavimentos o
atendimento foi de, respectivamente, 75% e 94%. No quarto pavimento quase todas as situações de
ambientes com integração entre as variáveis topografia e orientação atenderam ao critério de 60 lux em 70%
do tempo de uso com iluminação natural, exceto em duas situações em um total de 36 referente ao ambiente
de quarto com declividade i30 nas orientações Norte e Oeste.
Em relação à topografia os resultados apresentaram um padrão de redução da Autonomia de Luz
Natural em função da declividade do terreno. Quanto maior a declividade do terreno, menor a admissão de
luz natural no ambiente interno com entorno edificado. Para o modelo topográfico i0, correspondente aos
terrenos planos, 75% dos ambientes atenderam ao requisito enquanto o modelo i10 atendeu em 50%. Os
modelos i20 e i30 apresentaram respectivamente uma taxa de atendimento de, respectivamente, 41% e 28%.
Os resultados nas variáveis i10, i20 e i30 da topografia do terreno associados à localização vertical dos
ambientes do primeiro e segundo pavimentos, geraram resultados de não atendimento em 100% dos
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ambientes, independente da orientação geográfica. Nestes pavimentos, somente nos quartos dos edifícios
localizados em terrenos planos (i0) houve atendimento ao critério. O fato das salas não atenderem ao critério
nesta situação ocorre por apresentarem maior obstrução horizontal (fachada lateral do edifício vizinho
obstruidor) e vertical, ocasionada principalmente pelos parâmetros de afastamentos laterais mínimos. Os
pavimentos superiores apresentaram valores maiores por terem menor obstrução vertical apesar de mantida a
obstrução horizontal.
Os resultados mostraram que os quartos com orientação Sul, nos modelos com declividade i10, i20 e
i30, apresentaram maior Autonomia de Luz Natural em comparação com as demais orientações,
provavelmente devido à admissão de luz natural potencializada pela contribuição da parcela de luz refletida
pelo entorno, sendo, neste caso, a parcela refletida da fachada Norte do edifício posicionado em frente a estas
janelas.
Dentre os 64 modelos de quartos analisados, apenas 31 modelos, ou seja 48%, atenderam a autonomia
de luz do RTQ-R. Já para os 64 modelos de salas analisadas foram 30 os modelos que atenderam a métrica,
equivalendo à 47% das análises deste ambiente. Os maiores valores de autonomia de luz ocorreram nos
ambientes localizados no quarto pavimento dos modelos de declividade i0, i10 e i20 e no terceiro pavimento
dos modelos com baixa declividade (i0 e i10).

Figura 8 – Resultados do percentual de área dos ambientes de quarto e sala que atende ao requisito do RTQ-R por declividade e por
orientação geográfica para o primeiro pavimento.

Figura 9 – Resultados do percentual de área dos ambientes de quarto e sala que atende ao requisito do RTQ-R por declividade e por
orientação geográfica para o segundo pavimento.
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Figura 10 – Resultados do percentual de área dos ambientes de quarto e sala que atende ao requisito do RTQ-R por declividade e por
orientação geográfica para o terceiro pavimento.

Figura 11 – Resultados do percentual de área dos ambientes de quarto e sala que atende ao requisito do RTQ-R por declividade e por
orientação geográfica para o quarto pavimento.

5. CONCLUSÕES
O trabalho apresentou os parâmetros regulatórios de avaliação de iluminação natural de unidade residenciais
no contexto brasileiro e especificamente no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. O estudo apresentou
que, para um edifício modelo com entorno edificado denso criado a partir das características urbanísticas e
regulatórias para esta cidade, aproximadamente 53% dos ambientes simulados não apresentaram Autonomia
de Luz para atender aos critérios de bonificação junto ao RTQ-R: luminância mínima de 60 lux em 70% da
área do ambiente em 70% do tempo de uso com iluminação natural.
Através dos resultados deste trabalho observou-se que a declividade longitudinal do terreno é
inversamente proporcional à admissão de luz natural nos ambientes, e contrariamente, a localização vertical
do ambiente no edifício é diretamente proporcional. Observou-se ainda que a obstrução da abertura pode
contribuir para o acesso a luz natural no ambiente interno, quando essa está sendo diretamente iluminada,
como no caso da fachada Sul que recebe luz refletida da fachada obstruidora Norte. Nas condições analisadas
verifica-se que os parâmetros de declividade de terrenos e de cota altimétrica dos ambientes, caso
institucionalizados, poderiam contribuir como critérios adicionais para a avaliação de admissão de luz
natural pela legislação urbana municipal.
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A metodologia desenvolvida nesse trabalho é uma operacionalização de prova conceitual, podendo ser
aplicada em outros municípios. Nesse sentido, admite-se que os instrumentos institucionais regulatórios da
admissão de iluminação natural do município de Belo Horizonte deveriam ser revisados incluindo a análise
da declividade de terrenos associada aos afastamentos. Acredita-se que uma proposição de ampliação de
afastamentos poderia atender melhores níveis de autonomia de luz, porém teria impacto na área construída
por pavimento e consequentemente estimularia a verticalização das edificações nos zoneamentos analisados.
Tais medidas deverão ser objeto de análises futuras, havendo ainda a recomendação de contraposição dos
resultados obtidos com as recomendações da norma NBR 15.575-1 (ABNT, 2013).
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RESUMO

Soluções convencionais para iluminação natural, como aberturas laterais, nem sempre são a melhor opção por
gerarem usualmente uma distribuição de iluminação irregular. Hoje em dia, o espaço para construções vem se
reduzindo, tornando mais difícil o acesso à luz do sol e abóbada celeste. A oferta de sistemas não convencionais
voltados à captação de luz natural no Brasil é ainda bastante incipiente e há uma carência de informações sobre
o seu efetivo comportamento fotométrico. Sendo assim, este trabalho procura estudar o comportamento
luminoso de dutos de luz (DL), buscando a sua efetiva inserção como um sistema luminoso integrado a outros
sistemas de iluminação. As etapas do estudo consistiram em: (i) medição do fluxo luminoso transmitido através
de diversas configurações de um duto de luz da marca Solatube, utilizando-se fotografias HDR; (ii)
determinação de coeficientes de transmissão luminosa (CTL); (iii) medição dos valores de iluminância em um
modelo físico, a fim de verificar a hipótese de trabalho de se usar os coeficientes de transmissão para configurar
o duto como um plano envidraçado para efeitos de simulação computacional; (iv) configuração do duto como
uma fonte de luz para efeitos de seu uso no Método dos Lúmens. A proposta mostrou-se consistente no que
diz respeito à determinação do fluxo luminoso admitido por sistemas não convencionais. Através da adaptação
do Método dos Lúmens, concebeu-se um sistema com um número de dutos capaz de garantir a iluminância
alvo por quase metade do tempo de ocupação. Assim, viabiliza a integração e complementação entre os dois
sistemas na busca da redução do consumo de energia elétrica em edificações.
Palavras-chave: iluminação natural, duto de luz, método dos lúmens, técnica HDR,

ABSTRACT

Conventional solutions for daylighting, such as lateral apertures, are not always the best option because they
usually generate uneven lighting distribution. Nowadays, the space for constructions has been reduced, making
difficult the access of the building to the light of sun and sky vault. The offer of non-convencional systems
directed to the capture of daylight in Brazil is still very incipient and there is a lack of information about the
its effective photometric behavior. Thus, this work aims to study the luminous behavior of light ducts, seeking
its effective insertion as a light source aiming at the complementation of other lighting systems. The steps of
the study consisted of: (i) measurement of the luminous flux transmitted through several configurations of a
light duct called Solatube, using HDR photographs; (ii) determination of light transmission coefficients; (iii)
measurement of the illuminance values in a physical model, in order to verify the working hypothesis of using
the transmission coefficients to characterize the duct, configuring it as a glazed plane for the purpose of
computer simulation; (iv) configuration of the duct as a light source to be used in the Lumens Method. The
proposal was quite consistent with regard to the determination of the luminous flux of non-conventional
systems. Through the Lumens Method, it was obtained a light duct system capable of guarantee the illuminance
target during almost half of the occupied período. Thus, it allows the integration and complementation between
the two systems in the search for a reduction in the electric energy consumption in buildings.
Keywords: daylighting, light duct, lumen method, HDR technique.
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1. INTRODUÇÃO
Cada vez mais, com o adensamento populacional, o espaço edificável torna-se mais limitado pelo entorno,
dificultando o acesso das edificações à luz do sol. As soluções convencionais, através de aberturas laterais
(janelas), quando utilizadas isoladamente, geralmente estabelecem uma distribuição da iluminação muito
irregular nos ambientes internos, provocando iluminâncias excessivas nas regiões próximas à abertura, com
consequentes problemas de ofuscamento e iluminação insuficiente nos pontos mais distantes (REINHART,
2014; CIE, 2006; SILVA, 2006). Com isto, as soluções não convencionais surgem na complementação e
inovação dos sistemas tradicionais, ou seja, conduzindo a luz natural até onde seja necessário e onde não seja
possível o uso de aberturas laterais, como por exemplo, nos subsolos. Muitas corporações estrangeiras já têm
assumido o uso de dutos de luz natural em seus projetos corporativos (LAOUADI, 2005; TORCELLINI et all,
2007). Estudos de campo mostram que dutos podem contribuir com 25% a 50% da iluminância alvo geral (Al‐
MARWAEE & CARTER, 2006).
Entretanto, atualmente no Brasil, existe uma oferta muito reduzida destes produtos de captação de luz
natural. Além disso, há uma carência de informação sobre o efetivo comportamento fotométrico dos dutos de
luz. Poucos dados técnicos estão disponíveis para possibilitar a efetiva inserção de Dutos de Luz (DL) como
um sistema de complementação a outros sistemas de aberturas e de iluminação artificial. A dinâmica da
disponibilidade de luz natural, seja na variação de sua magnitude, seja na sua distribuição espacial, impõe
também mais esta variável no comportamento luminoso dos DL, somando-se a sua já reconhecida complexa
geometria (ASHRAE, 2012; MALET-DAMOUR et all, 2014).
Estudos recentes (INANICI, 2006; MARDALJEVIC et all, 2009; PEREIRA, et all, 2015) apresentam o
potencial da técnica fotográfica baseada em HDR (High Dynamic Range) para medir o fluxo luminoso
transmitido através de sistemas de aberturas de geometria complexa. Estudo relativamente recente conduzido
pela ASHRAE, reconhece a falta de métodos de cálculo e ferramentas de projeto capazes de prever o
desempenho luminoso-energético de DL (KOCIFAJ et all, 2010; ASRHAE, 2012).
Por outro lado, um dos métodos mais empregados internacionalmente para o projeto luminotécnico é o
Método dos Lúmens, que pressupõe o conhecimento da razão entre o fluxo luminoso útil (que gera iluminação
no plano de trabalho) e o fluxo luminoso emitido pelo conjunto lâmpada/luminária (IESNA, 2013). Desta
forma, a configuração de sistemas de iluminação não convencionais para este método, pode proporcionar uma
efetiva combinação entre sistemas de iluminação natural e artificial, desde os primeiros passos de projeto, na
busca de eficiência energética em iluminação. Assim, uma vez possível a determinação do fluxo luminoso de
sistemas de DL, através da técnica HDR, fica viável a possibilidade de se realizar o pré-dimensionamento de
ambos os sistemas, natural e artificial, através do mesmo procedimento de cálculo.
Considerando todos estes aspectos, o objeto de estudo é uma investigação de como introduzir uma fonte
de luz natural não convencional, tal como um DL, no contexto de métodos regularmente empregados para o
projeto de sistemas de iluminação.

2. OBJETIVO
Determinar o comportamento luminoso de DL utilizando a técnica HDR e configurá-lo no contexto do Método
dos Lúmens para integração dos dutos com o sistema de iluminação artificial.

3. MÉTODO
O método utilizado está estruturado em quatro etapas. A primeira etapa trata-se do principal procedimento
experimental, que consistiu na medição do fluxo luminoso transmitido através de diversas configurações do
duto de luz Solatube 160 DS; estes dados experimentais foram utilizados para determinação do Coeficiente de
Transmissão Luminosa (CTL) para cada configuração do dispositivo. O CTL é definido como a razão entre o
fluxo luminoso emitido pelo difusor do duto e o fluxo luminoso incidente na abertura superior do mesmo. A
segunda etapa consistiu numa avaliação comparativa entre iluminâncias medidas e simuladas, produzidas pelas
diferentes configurações do duto no interior de um modelo físico, com o intuito de verificar o uso do CTL para
configurar o DL, assumindo este coeficiente como a Transmitância Visível (TV) de um simples plano
envidraçado para efeitos de simulação computacional. A terceira etapa consistiu na realização de simulações
computacionais utilizando-se o plug in DIVA-for-Rhino, versão 3, 2014 (desenvolvido pela empresa Solemma
LLC), para o software Rhinoceros 3D, v 5 (13/09/2016), a fim de verificar o comportamento dinâmico de um
ambiente iluminado por dutos de luz, através do parâmetro Daylight Autonomy (Autonomia da Luz Natural).
Na última etapa, procurou-se incorporar o duto de luz natural como uma alternativa de fonte luminosa no
Método dos Lúmens, ainda hoje muito empregado pela grande maioria de projetistas de sistemas de
iluminação. Este método parte do conhecimento do fluxo luminoso proporcionado por uma fonte e como este
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atinge de forma útil o plano de trabalho, para determinar quantas destas fontes seriam necessárias para produzir
uma iluminância média alvo, considerando os aspectos geométricos do ambiente e as propriedades
fotométricas das superfícies internas.

3.1. Medição do fluxo luminoso do duto em diferentes configurações
Os experimentos com DL foram feitos em um céu artificial do tipo “caixa de espelhos”, localizado em um
anexo do Laboratório de Conforto Ambiental do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. O local é
composto por quatro paredes revestidas com espelhos e um sistema de iluminação artificial superior coberto
por um plano difusor (CASTAÑO, 2007). Foi utilizado um cilindro de papel preto instalado na saída do duto
para evitar o contato da lente da câmera com a parcela de luz refletida no entorno, considerando somente o
fluxo luminoso com origem na fonte de iluminação artificial através do plano difusor (Figura 1).

Figura 1 - Desenho esquemático das medições no céu artificial. Fonte: produzido pelos autores
Foi montada uma estrutura no céu artificial a fim de proporcionar suporte ao DL enquanto os devidos
equipamentos fossem utilizados para fazer as medições. A estrutura era composta por um apoio de madeira e
um par de escadas de alumínio. O DL utilizado é composto basicamente por três partes: domo acrílico para
entrada de luz, tubo extensor para conduzir a luz admitida pelo domo e difusor de acrílico e policarbonato, que
possui a função de difundir a luz para o ambiente.
Foram propostas seis diferentes configurações do DL (Figura 2), utilizando também a peça curva (joelho
de 90º). Através do procedimento experimental para a obtenção de imagens HDRs e da simulação
computacional através do programa PHOTOLUX v. 3.2, 2014 (https://www.photolux-luminance.com), foram
obtidos valores de luminância média difusa apresentada pelo difusor acrílico da saída do duto.

Figura 2 – Desenho esquemático das seis configurações do duto de luz
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Para a determinação do fluxo luminoso, os valores obtidos nas medições foram aplicados na Equação 1,
conforme segue:

Φ = EA = q-1 (Lt – Lr)A

Equação 1

Onde:
Φ - fluxo luminoso emitido [lm]
E – iluminância na boca de entrada do duto [lx]
q - coeficiente de luminância do elemento difusor [cd/m2.lx-1 ou sr-1]
Lt - luminância média da área da amostra juntamente com o elemento difusor e elemento opaco [cd/m²]
Lr - luminância do elemento opaco [cd/m²]
A - área de saída de luz do duto [m²]
A técnica já demonstrou ser viável para medição de elementos simples, como vidros comuns e elementos
vazados, apresentando erros médios inferiores a 10%. A técnica também se mostra vantajosa comparada a
outros métodos utilizados, principalmente pelo seu baixo custo e praticidade (MARDALJEVIC et all, 2009;
PEREIRA & SOUZA, 2016).
Desta forma, a razão entre os fluxos luminosos de saída e entrada do duto determina o CTL que
representa o quanto da luz natural que incidente na entrada do duto passa pela saída difusora do mesmo,
ingressando no ambiente. Este parâmetro, em última análise, possibilita a caracterização do duto como uma
abertura qualquer.

3.2. Medição da iluminação gerada em um modelo físico em escala reduzida
A medição das iluminâncias proporcionadas pelo duto no interior de um ambiente foi realizada com o uso de
um modelo físico no formato de um cubo de 50cm de aresta (Figura 3), com as seis configurações do DL
(Figura 2) encaixado na superfície superior do modelo. Este foi produzido com chapas de compensado, sendo
a face superior (tampa) independente das outras cinco faces para o encaixe do duto. A caixa possui duas
aberturas de apoio, uma superior necessária para se fixar a fotocélula dentro do modelo e para o correto
posicionamento do duto, enquanto a abertura lateral serve para eventual registro fotográfico do interior. Na
tampa inferior há uma pequena fenda para o encaixe do cabo da célula fotovoltaica, sem interferir na
iluminação interna. A fotocélula utilizada foi da marca Li-Cor, modelo 210SA, acoplado a um leitor Li-Cor,
modelo LI-250A.

(a)

(b)

Figura 3 – (a) desenho esquemático do modelo em escala; (b) montagem do duto como fonte de luz do
modelo no interior do céu artificial.
As medições de iluminância desta etapa foram realizadas em dois casos diferentes, com a aplicação de
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revestimentos internos de alta (tinta branca) e baixa refletância (papel Canson preto, colocada no momento
das medições):
- Caso 1: revestimento branco, DL completo, com refletância interna aproximada de 85%
- Caso 2: revestimento preto, DL completo, com refletância interna aproximada de 10%
Para a medição foi considerada uma malha de pontos, dividindo-se o ambiente interno do modelo em
áreas iguais. A quantidade de pontos mínima foi estabelecida conforme procedimento especificado na NBR
15.215-4 (ABNT, 2004).
Para definir a malha, foi dada uma distância de recuo de 2cm dos planos laterais do modelo. A malha
foi então constituída por 9 pontos de medição (Figura 4).

Figura 4 - Traçado da malha de pontos para a medição da iluminância no modelo. A abertura lateral serve
apenas para acesso ao interior do modelo, enquanto o círculo tracejado representa o duto.
Com os resultados das medições, são gerados gráficos de iluminância do modelo físico com o uso do
software Surfer, v 10. Também são calculados a iluminância média (Emédia) e o coeficiente de uniformidade U,
através de U = Emin / Emédia.

3.3. Simulações computacionais
As simulações, desenvolvidas com DIVA-for-Rhino, versão 3, 2014 (desenvolvido pela empresa Solemma
LLC), plugin para o software Rhinoceros 3D, v 5 (13/09/2016), serviram para dois propósitos: (1) verificar a
hipótese de substituir o DL por uma abertura envidraçada de igual seção com a transmissão luminosa
determinada experimentalmente (conforme seção 3.1); esta simulação de iluminâncias foi estática, para
condições de Céu Encoberto, em 21 de setembro, às 12:00h; e (2) avaliar o potencial do duto como um sistema
de complementação de iluminação num período anual. Para tal, foi simulado o parâmetro dinâmico Daylight
Autonomy (Autonomia da Luz Natural), que indica o percentual das horas ocupadas no ano, durante as quais
um nível alvo de iluminância pode ser mantido pela iluminação natural (REINHART et al, 2006). O ambiente
escolhido foi uma sala de aula do edifício do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. O nível de
iluminância alvo foi de 500 lx para salas de aula (ABNT, 2013). As simulações dinâmicas foram realizadas
para a cidade de Florianópolis, latitude 27° 35’ S, numa base horária, em um intervalo de 8h a 18h e o arquivo
climático utilizado possui formato EPW, obtido na base SWERA (Solar and Wind Energy Resource
Assessment).

4. RESULTADOS
4.1. Coeficientes de transmissão luminosa obtida para diferentes configurações do duto
A partir das medições de fluxo luminoso através da técnica empregada, foi elaborada uma tabela contendo a
configuração do DL, suas dimensões, o fluxo luminoso incidente medido e o transmitido e a transmissão
luminosa calculados para cada caso (Tabela 1).
O CTL está diretamente ligado às dimensões e configuração do duto, sendo que é natural quanto maior
a área de saída de luz, maior o fluxo luminoso. Outra característica que influencia na eficiência dos DL é a sua
forma. Como a principal forma de transmissão da luz no duto é por reflexão, por maior que seja a reflexão
interna, dutos retos tenderiam a conduzir melhor a luz do que aqueles "angulados". Outro ponto a ser lembrado
é que a transmissão luminosa através do DL também depende do ângulo de incidência da luz. O ângulo de
incidência com que os raios atingem a entrada do duto influencia no número de reflexões que ocorre no interior
do tubo e podem, consequentemente, interferir na transmissão de luz. Considerando este aspecto, carece de
uma investigação mais detalhada sobre a sensibilidade dos dutos frente à direcionalidade da energia luminosa
incidente. É importante lembrar que o ambiente ao qual os dutos foram expostos representa um céu encoberto
(gerado no céu artificial), com uma distribuição conhecida, sem a inclusão do sol direto. Supõe-se que o CTL
apresente valores distintos diante da incidência de luz direta do sol, especialmente em ângulos de incidência
reduzidos.
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Quanto aos valores do CTL, os resultados foram os esperados, exceto para as configurações curvas
(joelho de 90º). Para estas, esperava-se um coeficiente mais reduzido, mas ocorreu o inverso. A explicação
mais plausível é a de que como o céu artificial apresenta um brilho mais intenso (luminâncias mais elevadas)
na direção do Zênite, uma grande parcela do fluxo luminoso proveniente desta direção, no caso das
configurações voltadas para cima (reto e “s”, códigos 1 a 4), acaba sendo refletida pelo sistema de lentes
Fresnel, existente no domo de entrada de luz, para as laterais no interior do tubo; fenômeno que é parcialmente
compensado nas configurações voltadas para o horizonte (joelhos, códigos 5 e 6). Nestes últimos, com os
maiores coeficientes de transmissão (77,8% e 63,8%), supõe-se que as lentes Fresnel tenham direcionado o
fluxo transmitido para o interior do duto. Esta descoberta reforça a necessidade de se aprofundar o processo
de caracterização do comportamento dos dutos diante de céus reais, em especial com a consideração da
condição dinâmica da luz direta do sol.
Tabela 1 – Medidas dos fluxos luminosos incidentes e transmitidos e coeficiente de transmissão
Código

Modelo duto de luz
Solatube 160 DS

Dimensões
hxØsaída (m)

Fluxo
luminoso
incidente
(lúmens)

Fluxo
luminoso
transmitido
(lúmens)

CTL
Coeficiente
Transmissão
Luminosa (%)

1

0,30 x 0,23

289,2

157,0

54,3%

2

0,90 x 0,23

315,6

160,5

50,8%

3

(0,1+0,1+0,1) x
0,23

289,2

147,0

51,0%

4

(0,3+0,60+0,30)
x 0,23

315,6

150,5

47,7%

5

(0,1+0,1+0,2) x
0,23

101,4

79,0

77,8%

6

(0,40 + 0,50) x
0,23

114,0

72,5

63,6%

4.2. Iluminâncias geradas no interior do modelo físico em escala reduzida
Os valores de iluminância, representados a seguir na Tabela 2, são referentes à configuração do DL reto
estendido (código 2, da Tabela 1).
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Observando os dados da Tabela, é possível concluir que o duto na condição de céu encoberto, fornece
níveis de iluminação mais elevados na parte mais central do modelo físico. A medida que se aproxima das
extremidades do modelo, observa-se uma queda de iluminância, o que é um indicativo do comportamento
difusor da superfície emissora do duto. É possível constatar também que a refletância do revestimento interno
do modelo faz uma diferença considerável nos valores de iluminância. O DL apresenta valores de iluminância
maiores quando colocado em um ambiente com revestimento de cor branca, elevando a componente de
reflexão interna, com uma diferença de aproximadamente 255 lx entre a iluminância média dos ambientes.
Isso reafirma a importância da cor e do material do revestimento interno no aproveitamento da luz natural
promovida pelo DL. A diferença na uniformidade (U) do ambiente luminoso em favor do modelo com elevada
refletância das superfícies internas era esperado, confirmando a influência da componente refletida
internamente na maior uniformização das iluminâncias internas.
Tabela 2: Valores de iluminâncias [lx] obtidos experimentalmente com o duto (código 2) fixado no topo do
modelo físico, os valores estão dispostos na grade (9 pontos) em que foram medidos no interior do modelo.
Caso 1: interior branco

Caso 2: interior preto

430,0

483,6

431,4

178,8

228,0

170,0

485,6

546,7

481,2

230,3

291,0

221,6

445,8

481,5

432,3

178.0

230,0

183,6

Emédia = 468,7 lx U = 0,92

Emédia = 212,4 lx U = 0,80

4.3. Simulações computacionais
Inicialmente, foi realizada uma simulação com um ambiente igual ao modelo físico usado na etapa
experimental. Assim, o primeiro propósito era verificar a adequação de se substituir o DL por uma abertura
simples com um fechamento translúcido com uma TV assumida igual ao CTL do duto, determinado
anteriormente através da técnica fotográfica HDR. Este artifício é particularmente atraente, uma vez que
simplifica significativamente o processo de simulação eliminando a necessidade do programa de simular o
complexo processo de condução de luz através do duto.
Comparando-se os valores apresentados nas Tabelas 2 e 3, obtêm-se uma diferença entre as iluminâncias
absolutas e médias dos processos experimental e simulação computacional inferior a 10%, mais
especificamente de 8% para o interior branco e de 9% para o interior preto. Vale lembrar, que para efeito de
comparações, as iluminâncias internas simuladas foram normalizadas pela iluminância horizontal externa
medida no céu artificial, EExtCéu=6.500 lx.
Tabela 3: Valores de iluminâncias [lux] obtidos por simulação computacional com o duto (código 2), os
valores estão dispostos na mesma grade (de 9 pontos) em que foram medidos no interior do modelo.
Caso 1: interior branco

Caso 2: interior preto

467,0

537,0

463,0

195,0

248,5

185,0

521,0

591,0

521,0

251,0

317,2

241,5

478,0

519,0

452,0

194.0

250,7

200,0

Emédia = 505,4 lx U = 0,89

Emédia = 231,4 lx U = 0,82

O segundo propósito do conjunto de simulações foi de avaliar o potencial do duto como um sistema de
complementação de iluminação.
Segundo recomendações de Lam (1986), a área total de aberturas zenitais deve corresponder a
aproximadamente 1% da área do ambiente. Como cada abertura (seção do duto) possui 0,047 m² de área e a
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área da sala de aula é 56,40 m², foram modeladas 12 aberturas envidraçadas (ver Figura 5 (a)), representando
12 dutos e correspondendo a uma área total de 0,564 m², ou seja, 1% da área da sala de aula.
Os resultados indicaram que o ambiente apresenta uma Autonomia de Luz Natural Média (DA500) de
49,5 %, o que significa que em aproximadamente 1.807 horas das 3.650 horas ocupadas no ano as 12 aberturas
são capazes de fornecer uma iluminância média requerida igual ou superior a 500 lx (ver Figura 5 (b)). Outra
forma de avaliar os resultados da simulação é verificar que 61% da área do plano de trabalho apresenta 500lux
ou mais durante 50% das horas ocupadas (na escala de cores falsas, corresponde da cor verde até o amarelo).
Este comportamento já atenderia um dos requisitos para verificação do desempenho da iluminação natural,
estabelecidos por vários regulamentos a exemplo do método proposto pelo Comitê de Iluminação Natural da
IESNA, LM 83-12 (IESNA, 2012). Este mapeamento também pode indicar não apenas o potencial de redução
de consumo de energia elétrica através da dimerização ou desligamento das fontes de iluminação artificiais em
kWh/m2, como servir de guia para a distribuição dos circuitos elétricos.

(a)

(b)

Figura 5 - (a) Sala de aula com aberturas representando os dutos 160 DS e (b) resultados da simulação para
DA500.
4.4. O DL no Método dos Lúmens
Por fim, para incorporar o DL como uma alternativa de fonte luminosa no Método dos Lúmens, partiu-se da
equação do método, apresentada na forma abaixo (Equação 2):

=

Á

Equação 2
á

Onde:
N - número de fontes luminosas;
Epht - iluminâncias média alvo requerida no plano de trabalho [lx];
Área - área do plano de trabalho [m2];
FU - fator de utilização, que é a fração do fluxo luminoso da fonte que atinge a área de trabalho [-];
PL - perdas de luz, por depreciação do sistema [%];
Φluminária - fluxo luminoso produzido pela fonte [lm].
Desenvolveu-se a aplicação da equação para uma sala de aula do Departamento de Arquitetura da UFSC,
com uma área de 57,4 m2 (Room Cavity Ratio = 2,25), refletância do teto e paredes de 70% e uma iluminância
alvo Epht de 500 lux, conforme NBR 8995-1 (ABNT, 2013). O FU (Fator de Utilização) foi interpolado de uma
tabela de dados fotométricos para luminárias perfeitamente difusoras, constante da Figura 9-34 (pág. 438) do
Handbook da IESNA (IESNA, 2013). Considerando o CTL de 50,8% (medido com o duto no Céu
Artificial/LabCon), as dimensões do ambiente e as refletâncias das superfícies internas, o valor obtido para FU
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foi de 0,25. As perdas de luz (PL), que consideram vários aspectos de uma instalação de iluminação, tais como:
depreciação do fluxo, limpeza das fontes e luminárias e regularidade de reposição de lâmpadas, foram
aproximadas em 85%, uma depreciação média encontrada em estudos de campo (Al‐MARWAEE & CARTER,
2006). Cabe salientar, que os parâmetros FU e PL funcionam como majoradores do fluxo luminoso necessário,
ou seja, quanto menores os seus valores, maior deverá ser o fluxo luminoso da fonte para atingir a iluminância
média alvo e, por esta razão, um maior número de fontes pode vir a ser especificado.
Estabeleceu-se o fluxo luminoso da fonte como sendo o fluxo necessário para produzir 500 lux, reduzido
pelo CTL, o que gera 14.580 lm (28.700lm*0,508).
Desta maneira, a Equação 2 fica:
N = (500 * 57,4)/(0,25 * 0,85 * 14.580)
N = 9,26  10 dutos
Considerando o comportamento do conjunto de 12 dutos simulados na cidade de Florianópolis
(conforme visto na seção 4.3 e Figura 5) e interpolando para os 10 dutos recomendados pela Equação 2, estes
seriam suficientes para gerar uma média de 500 lx em aproximadamente 41,2% das horas ocupadas (8h a 18h),
ou seja, aproximadamente 1.500 horas de um total de 3.650 horas anuais. Cabe salientar, que o sistema de DL
não garante a iluminância alvo por 100% do tempo, uma vez que a disponibilidade da luz natural não ocorre
de forma constante ao longo do dia. Este procedimento simplificado apresenta grande potencial para ajudar
projetistas a avaliar e decidir a respeito da incorporação de DL em seus projetos de iluminação, tanto do ponto
de vista de complementação entre sistemas artificial e natural, como da busca de redução de consumo de
energia elétrica. Com certeza, existem outras variáveis, tais como: condições de obstrução da vizinhança e
variações do comportamento do duto diante da luz solar direta, que podem ainda fazer variar esta primeira
aproximação.

5. CONCLUSÕES
O presente estudo consistiu em uma investigação sobre o comportamento luminoso de dutos de luz natural
(DL), sua caracterização como fonte luminosa e uma verificação de sua inclusão no Método dos Lúmens para
projeto de sistemas de iluminação.
Inicialmente, a técnica HDR se apresentou adequada para a realização do mapeamento das luminâncias
neste estudo, pois a utilização de um luminancímetro demandaria um gasto considerável de tempo para realizar
as medições pontuais, que ainda estariam sujeitas a imprecisões.
O procedimento alternativo como o usado neste estudo para a caracterização luminosa de componentes
de sistemas de aberturas, fornece um caminho simplificado para comparar o comportamento luminoso de
sistemas complexos de aberturas. O conhecimento do fluxo luminoso transmitido, em especial quando se busca
uma distribuição difusa, pode ser uma informação útil para uma primeira aproximação das condições de
iluminação resultantes. A técnica mostrou potencial para estudos a respeito de sistemas seletivos que envolvam
toda uma fachada ou cobertura ou na análise de sistemas de condução de luz natural, como dutos de luz (DL).
Nestes casos, independente do percurso da luz dentro deste elemento, a técnica pode ser bastante eficaz para
determinação do fluxo luminoso transmitido/admitido. Entretanto, diante das diferenças encontradas nas
configurações de DL testadas, carece de maiores estudos considerando a dinâmica da distribuição de
luminâncias da abóbada celeste e da geometria da insolação.
A proposta de comparação das iluminâncias obtidas experimentalmente a partir da exposição do modelo
físico em escala reduzida ao céu artificial, com as obtidas por simulação computacional através do plug-in
DIVA-for-Rhino, permitiu verificar que a substituição do duto por uma abertura com o coeficiente de
transmissão igual ao mesmo é sim capaz de gerar valores iniciais de iluminância razoavelmente próximos. Esta
aproximação já permite um estudo preliminar do potencial do duto para iluminação e economia de energia
elétrica para iluminação. Sabe-se também que, em muitos momentos, será necessária a complementação com
iluminação artificial para atingir determinado nível de iluminação. Entretanto, a utilização dos dutos de luz
com controle integrado do sistema de iluminação artificial, sempre significará um bom potencial de economia
de energia elétrica.
É apresentada também uma primeira abordagem para consideração dos DL natural como uma alternativa
de fonte luminosa a ser considerada através do Método dos Lúmens, um método ainda muito empregado pela
comunidade de projetistas de iluminação. Os resultados são promissores, mostram que para o caso estudado o
número de DL obtido pode suprir a iluminação alvo em mais de 40% do tempo de ocupação, restando para p
sistema de iluminação artificial complementar no tempo restante. Entretanto, ainda se fazem necessários mais
estudos, em especial em uma melhor caracterização do comportamento dos dutos e na consideração da relação
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custo X benefício, considerando-se que o investimento inicial na aquisição dos dutos ainda se encontra
significativamente alto.
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RESUMO

Muitos prédios comerciais são construídos com janelas em fita sem qualquer tipo de sombreamento. Os
dispositivos de sombreamento são essenciais para locais que recebem muita incidência solar, mas, ao mesmo
tempo, a claridade é essencial para o desempenho de atividades laborativas. Dessa forma, o objetivo deste
artigo é verificar o desempenho da prateleira de luz em contribuir para a melhoria da qualidade lumínica no
interior do ambiente de escritório de uma cidade de baixa latitude, analisando possíveis potencialidades desse
dispositivo de sombreamento. Para isso, foram analisados os seguintes aspectos através de simulações no
programa TropLux 7.3.2: (1) iluminância máxima; (2) iluminância mínima; (3) uniformidade ao longo do ano;
e (4) decaimento da iluminância por intermédio da curva isolux. O recorte territorial escolhido foi Vitória
(LAT 20º19’S). Para as simulações, foi utilizado o modelo de céu 7 (parcialmente encoberto) da International
Commission on Illumination (CIE) considerando as orientações mais adequadas ao tipo de dispositivo de
sombreamento estudado e ao bioclima do local de estudo: Norte e Sul. Como critérios de análise, foram
consideradas as normas brasileiras e comparações de resultados do ambiente com abertura com e sem prateleira
de luz. Os resultados compilados revelam que de 24 cenários analisados, a prateleira de luz com as
configurações do projeto de estudo atende normativamente a apenas 8%, porém consegue ter desempenho
superior à configuração de janela sem dispositivo de sombreamento em até 83% dos casos. Como principal
conclusão, verificou-se que essa prateleira de luz é capaz de reduzir consideravelmente a iluminância inicial e
de aumentar a uniformidade lumínica em 100% dos cenários analisados, mas é incapaz de incrementar o nível
de luz natural no final do ambiente e de prolongar a luz no interior do ambiente em mais de 60% dos casos.
Palavras-chave: prateleira de luz; iluminação natural; desempenho lumínico.

ABSTRACT

Many commercial buildings are built with windows on tape without any kind of shading. Shading devices are
essential for locations that receive a lot of sunlight, but, at the same time, clarity is essential for the performing
work activities. Thus, the objective of this paper is to verify the performance of the light shelf in contributing
to the improvement of light quality within the office environment of a low latitude city, analyzing possibles
potentials of this shading device. For this, the following aspects were analyzed through simulations in the
program TropLux 7.3.2: (1) maximum illuminance; (2) minimum illuminance; (3) uniformity throughout the
year; and (4) decay of the illuminance through the isolux curve. The chosen territorial cut was Vitória (LAT
20º19'S). For the simulations, it was used model 7 (partly covered) of the International Commission on
Illumination (CIE), considering the most appropriate orientations for the type of shading device studied and
the bioclimate of the study site: North and South. As analysis criterions, they were considered brazilian norms
and comparisons of results of the environment with window with and without light shelf. The compiled results
reveal that of 24 analyzed scenarios, the light shelf with the study design configurations meets normatively
only 8%, but it can perform better than the window configuration without a shading device in up to 83% of the
cases. As a main conclusion, it was verified that this light shelf is able to considerably reduce the initial
illuminance and to increase the light uniformity in 100% of the analyzed scenarios, however it is incapable to
increase the level of natural light at the end of the environment and to prolong the light inside the environment
in more than 60% of cases.
Keywords: lightshelf; daylighting; light performance.
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1. INTRODUÇÃO
Desde o Movimento Moderno, quando a temática do conforto dos usuários no ambiente construído passou a
ser enaltecida nas discussões projetuais, os dispositivos de proteção solar vêm sendo abordados como uma das
principais soluções nesse sentido.
No cenário normativo, tem-se a Norma Brasileira 15.220-3 (ABNT, 2003) que dá diretrizes quanto à
necessidade de sombrear as aberturas ou de permitir a incidência solar no ambiente. Há basicamente duas
opções: as que precisam ser sombreadas o ano todo e as que necessitam de entrada de luz natural durante os
períodos frios. A primeira, característica das latitudes mais baixas, é a mais típica no país e representa cinco
das oito zonas bioclimáticas brasileiras. Dessas cinco, a zona 8 contempla a maior quantidade de cidades, entre
as quais se encontra Vitória (ES).
Dentre os dispositivos de proteção solar, as prateleiras de luz são destacadas neste artigo para
ambientes corporativos de locais de baixa latitude por proverem uma estratégia diferenciada de controle da luz
natural em países com grande exposição à luz solar. Isso acontece por elas permitirem a entrada de luz de
forma refletida na parte acima da prateleira, bem como por reterem parte da incidência solar através do
sombreamento da parte debaixo dela. Dessa forma, a prateleira consegue sombrear a abertura garantindo uma
luminosidade interna ao prover luz refletida em vez da indesejada luz direta da abóboda celeste (LAMBERTS;
DUTRA; PEREIRA, 2014; BAKER; STEEMERS, 2002; VIANNA; GONÇALVES, 2001).
Baker e Steemers (2002) e Lamberts, Dutra e Pereira (2014) concordam que as prateleiras de luz têm
como peculiaridade principal a melhoria da distribuição da luz natural no ambiente, prolongando a
disponibilidade lumínica internamente (figura 1). Isso acontece por a prateleira reduzir bruscamente a
incidência de luz diurna inicial e por sua configuração permitir maior reflexão da luz natural pelo teto. Para
isso, no entanto, estabelece-se como premissa o posicionamento da prateleira acima do nível dos olhos dos
usuários (figura 2).

Figura 2- Prateleira de luz acima do nível dos
olhos e refletindo luz natural pelo teto
(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014).

Figura 1 – Prateleira de luz: prolongamento
da luz natural (LAMBERTS; DUTRA;
PEREIRA, 2014).

Ainda que o uso de prateleira de luz possibilite um incremento da iluminação natural no ambiente,
Baker e Steemers (2002) ponderam que isso só se valida quando também ocorre uma melhoria na uniformidade
dessa luz – o que tende a ser o mais provável quando se diminui a iluminância máxima e se aumenta a mínima.
Assim, consolida-se um ambiente melhor iluminado, mais compatível ao desempenho de atividades laborativas
e com menos probabilidade de necessidade de complementação da iluminação natural com a artificial.
Paralelamente, Ochoa e Capeluto (2006) advertem que há controvérsias quanto ao incremento de luz
no fim do ambiente pela prateleira de luz e que nem sempre as prateleiras conseguem melhorar as condições
de luminosidade do ambiente e de sua eficiência energética. Os autores acrescentam que o melhor desempenho
das prateleiras ocorre quando as mesmas recebem luz solar direta por cima delas. Soler e Oteiza (1996; 1997)
e Claros e Soler (2002) complementam citando que a eficácia da prateleira de luz depende da altura solar, da
época do ano e das características das superfícies de refletância. Quanto às refletâncias das superfícies, Vianna
e Gonçalves (2001) recomendam que o teto seja preferencialmente branco; os dispositivos e paredes, claros; e
o piso, livre por ter pouca contribuição na luz refletida frente à quantidade de luz incidente na área de trabalho.

2. OBJETIVO

O objetivo deste artigo é verificar o desempenho da prateleira de luz em contribuir para a melhoria da qualidade
lumínica no interior do ambiente de escritório de uma cidade de baixa latitude, focando em quatro possíveis
capacidades da mesma: redução considerável da iluminância no início do ambiente; incremento do nível de
luz natural no final do ambiente; aumento da uniformidade lumínica; e prolongamento da luz no ambiente.
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3. MÉTODO
3.1. Objeto de estudo
O ambiente de estudo simula um escritório em Vitória/ES (latitude 20º 19’) pertencente a zona bioclimática 8,
cuja recomendação normativa é de sombreamento das aberturas durante o ano todo. No interior desse ambiente,
foi organizada uma malha central de sete pontos de medição equidistantes alinhados ortogonalmente à janela
conforme as figuras 3, 4 e 5. As refletâncias foram: parede 0,6; teto 0,8; e piso 0,2 e prateleira de luz 0,8. A
prateleira foi locada conforme orientação de Lamberts, Dutra e Pereira (2014) ficando acima do nível dos olhos
do padrão de brasileiros.
385

A

60°

75

180

3 2 1

100

6 5 4

260

7

260

48 48

110

30

A

Figura 3 - Planta baixa - sem escala.

Figura 4 - Corte A - sem escala.

Figura 5 – Perspectiva.

3.2. Simulações

As simulações foram realizadas no programa TropLux considerando o céu 7 (parcialmente nublado) da CIE
150 (International Comissiono on Illumination, 2003). Esse modelo de céu foi usado por ser o de iluminância
mediana entre os quinze existentes (LARANJA, 2010). Acrescenta-se que o software escolhido se baseia em
métodos que associam princípios estatísticos (Monte Carlo e Raio Traçado) com os cálculos de iluminação
natural (CABÚS; VÍTOR, 2015; CABÚS, 2002). Além disso, para as simulações, utilizaram-se duas
configurações de janela: a) sem dispositivo de sombreamento (SD); e b) com prateleira de luz (PL).

3.3. Etapas da metodologia

Como critério de recorte do estudo, optou-se por utilizar as orientações que provessem o melhor desempenho
lumínico às prateleiras de luz para os horários de maior incidência lumínica nas principais datas solares do
ano. Isto é, as melhores opções de inserção da prateleira de luz para as situações mais críticas luminicamente
no ano. Com essas premissas, as orientações Norte e Sul foram selecionadas.
Dessa forma, organizou-se a metodologia em quatro etapas: (1) seleção dos horários de maior
incidência luminosa por orientação; (2) análise de iluminâncias máxima e mínima, e uniformidade da malha
dos pontos de medição ao longo do ano; (3) análise do decaimento da iluminância pontualmente dentro do
ambiente (curva isolux) nos equinócios e solstícios; e (4) compilação dos dados das etapas 2 e 3.
A etapa 1, de identificação do horário de maior iluminância de cada orientação, foi feita a partir da
compilação dos resultados das iluminâncias máximas da malha de pontos de medição em tabelas separadas
por orientação. Essas tabelas para Sul e Norte foram organizadas considerando os dias 22 dos equinócios e
solstícios nos horários de 7h às 17h (ABNT, 2005). As simulações exclusivamente desta etapa consideraram
apenas a configuração de janela SD por representar a configuração original da sala e por servir como referencial
comparativo dos resultados da prateleira de luz.
Na etapa 2, as iluminâncias máximas e mínimas e as uniformidades das configurações SD e PL foram
obtidas para Sul e Norte para o horário de maior incidência lumínica dos dias 22 de cada mês. Esses resultados
foram compilados em gráficos que possuíram como base a malha de pontos de medição. A uniformidade
encontrada foi resultante da razão entre a iluminância mínima e a média das iluminâncias de cada dia analisado
(ABNT, 2013).
Na etapa 3, as iluminâncias das curvas isolux foram obtidas através da mesma base dados da etapa 2,
porém o diagnóstico foi feito ponto a ponto do primeiro ao sétimo e foi mais restritivo em termos de data,
usando apenas: 22/06; 22/12; 22/03 e 22/09 – respectivamente: solstícios de inverno e de verão; e equinócios
de outono e de primavera (ABNT, 2005). Tais dados foram trabalhados e apresentados em forma de gráficos.
Nos gráficos das etapas 2 e 3, foi usada uma linha auxiliar com a variação percentual (VP) dos
resultados de PL em relação a SD, mostrando o quanto eles foram maiores ou menores. O cálculo que norteia
VP é uma regra de três simples, na qual a incógnita é a variação desejada. VP positivo significa que o resultado
foi ao encontro do esperado da capacidade da PL (expresso no objetivo); e negativo, o contrário.
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Na etapa 4, os resultados das etapas 2 e 3 foram compilados em uma única tabela, restringindo-se aos
solstícios e equinócios. Esses dados foram organizados em linhas com as quatro possíveis capacidades da
prateleira de luz indicada no objetivo subdivididas por época do ano. Quanto as colunas, a tabela foi organizada
por orientação e subdividida em resultados de SD, PL e “PL em relação a SD”. Em SD e PL, foi indicado se o
item analisado atendou ou não ao parâmetro normativo. “SD em relação a PL” foi subdividido em 3 colunas,
uma inferindo se PL reduziu ou aumentou o item verificado em relação à SD; a outra com a porcentagem
respectiva de variação relativa; e a terceira mostrando se correspondeu ao esperado da capacidade de PL
prevista no objetivo. Essas porcentagens expostas em “SD em relação a PL” representam a compilação dos
dados dos gráficos das etapas 2 e 3 com o recorte temporal dos solstícios e equinócios.

3.4. Critérios e parâmetros de análise

Para a análise do desempenho lumínico da prateleira de luz, foram adotados dois critérios: o atendimento às
normas brasileiras e o desempenho relativo tendo como referência o projeto padrão. Este serviu como
referência em termos comparativos - por esse motivo que as simulações foram realizadas para a configuração
de janela com e sem prateleira de luz para todos os cenários analisados.
Com relação aos parâmetros de análise normativos, adotou-se para a uniformidade o valor mínimo de
tarefa de 0,6. Esse valor é o adotado pela NBR ISO 8995-1 (ABNT, 2013) como o indicado para áreas de
trabalho sem definição de locais precisos de trabalho cujas localizações podem ser estendidas até os limites da
sala de escritório. Esse valor, segundo a norma, revela-se suficiente para alcançar a uniformidade mínima de
0,7 nos locais de trabalho individuais.
Para as iluminâncias máxima e mínima, adotou-se 200 a 750 lx como faixa de desempenho desejada
por compreender as iluminâncias recomendadas para atividades previstas em escritório na norma brasileira
específica de iluminação de interiores de ambientes de trabalho: NBR ISO 8995-1 (ABNT, 2013). Já para o
decaimento da iluminância pontualmente no ambiente interno, adotou-se a referência de disponibilidade de luz
desejável (200 a 750 lx) até duas vezes a altura do piso à parte superior da janela (“h”) na profundidade do
cômodo conforme previsto para a prateleira de luz por Lamberts, Dutra e Pereira (2014) (figuras 6 e 7). No
caso específico do projeto de estudo, “2h” representa uma medida que comporta todo o ambiente por ser maior
que o mesmo e é avaliado no ponto 7 por ser o último da malha.

h = 210

2h = 420

7 6 5 4 3 2 1

Figura 6 – “h” do projeto
de estudo em corte.

Figura 7 – “2h” do projeto de
estudo em planta.

4. RESULTADOS

A seguir os resultados lumínicos internos serão apresentados em três etapas:
1. iluminâncias máximas da malha dos pontos de medição para as orientações Sul e Norte da
janela SD;
2. grandezas lumínicas das janelas SD e com PL com a variação percentual dos resultados desta
em relação àquela por orientação, sendo organizados pelos seguintes itens:
• iluminação máxima da malha ao longo do ano;
• iluminação mínima da malha ao longo do ano;
• uniformidade da malha ao longo do ano;
• decaimento da iluminância pontualmente dentro do ambiente nos
solstícios e equinócios;
3. compilação dos dados da segunda etapa de exposição dos resultados (solstícios e equinócios).

4.1. Seleção do horário de maior iluminância por orientação

Essa etapa possibilitou a identificação do horário mais crítico das principais datas solares de cada orientação
tendo como base o ambiente referencial sem dispositivo de sombreamento: 12h para ambas as orientações
(destaque de vermelho - tabelas 2 e 3). Esse resultado foi utilizado para as etapas subsequentes.
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7h

Tabela 2– Sul: iluminâncias máximas por hora dos solstícios e equinócios (lx).
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
....

16h

17h

Solstício inv.

606,4

1822,8

2693,7

3244,3

3547,9

3644,3

3547,8

3244,2

2693,8

1823,4

606,8

Equinócios

1742,3

3173,4

4259,6

4988,7

5403,7

5428,2

5402,2

4986,3

4275,2

3178,7

1742,8

Solstício verão

4446,5

5167,8

6677,7

7597,1

8152,5

8229,4

8189,9

7599,8

6769,0

5223,1

3293,6

Tabela 3 – Norte: iluminâncias máximas por hora dos solstícios e equinócios (lx).
7h
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
786,3 2897,0 8911,3 16106,7 21446,0 23872,2 21617,8 16065,0 9022,1 2899,3
1895,8 4052,7 6336,5 23035,3 30131,7 33324,6 30755,0 24104,0 14087,8 4020,1
2381,9 3785,8 5193,7 6417,2 7176,2 7456,8 7179,8 6412,2
5197,6 3777,2

...

Solstício inverno
Equinócios
Solstício verão

17h
789,1
1900,9
2381,8

4.2. Disponibilidade da luz no ambiente interno

Os resultados de iluminância máxima, iluminância mínima e uniformidade ao longo do ano; e decaimento da
iluminância pontualmente dentro do ambiente nos solstícios e equinócios são apresentados a seguir.
• Iluminância máxima
As simulações da tabela 4 mostram as iluminâncias máximas da malha dos pontos de medição para as
configurações de janela sem dispositivo (SD) e com prateleira de luz (PL) das orientações Sul e Norte ao longo
do ano. A PL não alcança a zona recomendável de iluminância, ficando com seus valores ainda muito acima
do máximo desejado (750 lx). Porém, analisando a variação percentual (VP), percebe-se que a PL consegue
reduzir significativamente a iluminância do início do ambiente quando comparada ao SD.
Com os resultados da tabela 4, pode-se inferir que a PL consegue prover certa estabilidade lumínica
para as situações em que a radiação incide diretamente na fachada e enquanto as alturas solares são altas.
Considerando os dados de SD, nota-se, pois, que a potencialidade máxima da PL é revelada nos equinócios
(84%) e a mínima no solstício de inverno (14%) ambos na orientação Norte. Na Sul, seu comportamento
lumínico é bem mais estável devido à predominância da incidência solar indireta na fachada. Verifica-se
inclusive que, conforme há uma aproximação do mês de dezembro, mês em que toda trajetória solar é 100%
incidente diretamente nessa fachada para a latitude de Vitória (figura 8), as iluminâncias aumentam
gradualmente. Por outro lado, não é perceptível a influência da altura solar na fachada Sul, uma vez que suas
melhores performances lumínicas ocorrem nas alturas solares mais baixas. Em suma, evidencia-se que a PL
não atinge valores normativos na iluminância inicial do ambiente, porém é bastante eficiente quando
comparada ao SD, tendo uma performance mais estável para Sul e mais oscilante para Norte.
Tabela 4 – Iluminâncias máximas da malha dos pontos de medição (lx) e a variação percentual (%) ao longo do ano
Sul
Norte
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Iluminância máxima SD;

iluminância máxima PL;

10%
0%
22/jan

22/dez

22/nov

22/set

22/out

22/jul

22/ago

22/jun

22/mai

22/abr

22/mar

22/jan

22/fev

0%

20%

parâmetro normativo (750 lx);
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22/dez

10%

30%

22/nov

20%

40%

22/set

30%

50%

22/out

40%

60%

22/jul

50%

70%

22/ago

60%

80%

22/jun

70%

90%

22/mai

80%

22/abr

90%

100%

22/mar

100%

22/fev

34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

VP de PL em relação a SD

Figura 8 - Carta Solar de Vitória (LABEEE).

• Iluminância mínima
As simulações da tabela 5 mostram as iluminâncias mínimas da malha dos pontos de medição para as
configurações de janela SD e PL das orientações Sul e Norte ao longo do ano. A PL se revela capaz de alcançar
a zona recomendável de iluminância apenas de maio a julho na orientação Sul, ficando com seus demais
valores ainda muito acima do máximo desejado (750 lx). Quando analisado a VP, percebe-se que a PL
incrementa essa iluminância do final do ambiente apenas minimamente de novembro a janeiro nas duas
fachadas quando comparada ao SD (VP positivo). Esse incremento lumínico no final do ambiente, apesar de
ser a princípio algo desejado, torna-se algo contraindicado para esse projeto, visto que suas iluminâncias
mínimas são maiores do que as recomendadas. Logo, esse aumento lumínico que há nos meses de maior
insolação agravam o desempenho lumínico do ambiente em vez de melhorá-lo.
Além disso, nota-se de forma geral que a PL provém ao final do ambiente um desempenho lumínico
muito parecido com o do SD, tendo uma VP de aproximadamente -8,5%, atingindo um pico de -20% em junho,
fachada Norte. Dessa forma, conclui-se parcialmente que a PL: só atinge valores normativos na minoria das
situações analisadas e não se revela capaz de incrementar a iluminância final do ambiente, o que, ao contrário
do esperado, melhora as condições lumínicas do ambiente estudado.
Tabela 5 – Iluminâncias mínimas da malha dos pontos de medição (lx) e a variação percentual (%) ao longo do ano
Sul
Norte

Iluminância mínima SD;

iluminância mínima PL;

-40%
-50%
22/jan

22/dez

22/nov

22/set

22/out

22/ago

22/jul

22/jun

22/mai

22/abr

22/mar

22/fev

22/jan

-50%

-30%

parâmetro normativo (750 lx);
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22/dez

-40%

-20%

22/nov

-30%

-10%

22/set

-20%

0%

22/out

-10%

10%

22/jul

0%

20%

22/ago

10%

30%

22/jun

20%

40%

22/abr

30%

50%

22/mai

40%

1875
1750
1625
1500
1375
1250
1125
1000
875
750
625
500
375
250
125
0
22/mar

50%

22/fev

1875
1750
1625
1500
1375
1250
1125
1000
875
750
625
500
375
250
125
0

VP de PL em relação a SD

• Uniformidade
As simulações da tabela 6 mostram as uniformidades das iluminâncias da malha dos pontos de medição para
as configurações de janela SD e PL das orientações Sul e Norte ao longo do ano. A PL não se revela capaz de
alcançar o índice normativo de uniformidade, ficando com seus valores abaixo do mínimo desejado para as
áreas de tarefa (0,6). Porém, analisando a VP, percebe-se que a PL consegue aumentar a uniformidade quando
comparada a SD. No gráfico da orientação Norte, constata-se que a eficácia da PL reduz expressivamente nos
meses em que a radiação solar é direta e baixa, oscilando sua VP a um mínimo de 30% no solstício de inverno.
Nesse mesmo gráfico, também pode ser verificado o efeito que a estabilização do nível de iluminância máxima
durante os equinócios repercute na uniformidade das iluminâncias de PL, atingindo um pico relativo de 127%.
Conclui-se que a PL não consegue atender aos parâmetros normativos de uniformidade, porém se revela capaz
em aumentá-la consideravelmente frente aos dados do SD.
Tabela 6 – Uniformidade das iluminâncias da malha dos pontos de medição (lx) e a variação percentual (%) ao longo do ano
Sul
Norte

25%

0.00

0%

0.00

0%

Uniformidade SD;

uniformidade PL;

22/jan

parâmetro normativo (0,6);

22/dez

0.10

22/nov

25%

22/out

0.10

22/set

50%

22/ago

0.20

22/jul

50%

22/jun

0.20

22/mai

75%

22/abr

0.30

22/fev

75%

22/mar

0.30

22/dez

100%

22/out

0.40

22/nov

100%

22/set

0.40

22/jul

125%

22/ago

0.50

22/jun

125%

22/abr

0.50

22/mai

150%

22/fev

0.60

22/mar

150%

22/jan

0.60

VP de PL em relação a SD

Decaimento da iluminância no ambiente
A tabela 7 expõe as iluminâncias em cada ponto de medição para as configurações de janela SD e PL das
orientações Sul e Norte nos solstícios e equinócios. A PL atende à iluminância recomendada (entre 200 e 750
lx) no comprimento “2h” da sala apenas no solstício de inverno fachada Sul – que, no caso, é avaliado no ponto
7 por “2h” ser maior que o comprimento de todo o escritório nesse projeto. Já em relação a SD, PL só consegue
prolongar (minimamente) o nível de iluminância no solstício de verão, tanto para Sul quanto para Norte (VP´s
negativos). É importante pontuar que o prolongamento da luz, apesar de ser a princípio desejado, é interpretado
para esse projeto como um fator que agrava a performance lumínica do ambiente, uma vez que as iluminâncias
mínimas detectadas no fim do ambiente são superiores às normativas.
De forma geral, percebe-se que a PL interfere na iluminância de modo expressivo nos primeiros pontos
(principalmente nos 1 e 2), repercutindo em VP´s bem mais altas. Do terceiro ao sétimo pontos, os índices de
VP são bem menores e estavéis. Ratifica-se, pois, que a PL em relação ao SD: é muito mais eficaz em reduzir
a iluminância inicial do ambiente; possui valores de iluminância no final do ambiente muito similares; e
consegue manter a iluminância mais uniforme no ambiente.
Nesses gráficos da tabela 7, visualiza-se melhor os desempenhos lumínicos iniciais da PL: o alto
desempenho na fachada Norte nos equinócios relativo à SD; a similaridade do desempenho de Sul e Norte no
solstício de verão; e o desempenho bem menor (14%) da iluminância máxima no solstício de inverno. Sobre
este, nota-se nessa análise de pontos que essa performance reduzida se restringe ao primeiro ponto, pois no
segundo o desempenho já sobe bruscamente para 76%. Tal fato revela que, para a fachada Norte, o desempenho
da PL em alturas solares baixas nesse objeto de estudo é reduzido às áreas muito próximas à janela (no caso,
profundidade inferior a 96 cm). Em suma, a PL atinge valores normativos de iluminância em seu comprimento
“2h” apenas no solstício de inverno fachada Sul e prolonga a iluminância interna apenas no solstício de verão
- o que, entretanto, agrava as condições lumínicas do ambiente estudado.
•
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Solstício de inverno

Tabela 7 – Decaimento da iluminância nos pontos de medição do (lx) e a variação percentual (%) nos solstícios e equinócios
Sul
Norte
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

90%

34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

-10%

Equinócios

80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

SD

3644 3023 1960 1337 1019 843 761

SD

2387 2315 5255 3357 2291 1882 1770

PL

2094 2131 1554 1167 894 747 688

PL

2044 5542 4009 2874 2034 1667 1423

VP% 42.5 29.5 20.7 12.6 12.2 11.3 9.63
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
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34000
32000
30000
28000
26000
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20000
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10000
8000
6000
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0
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40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

-10%

90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

SD

5428 4109 2604 1780 1359 1126 989

SD

3332 7324 4318 2845 2025 1657 1411

PL

3018 2884 2077 1558 1198 996 902

PL

5436 5289 3672 2570 1940 1489 1306
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80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
2

3

4

5

6

7

-10%

90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

SD

8229 5781 3469 2295 1712 1398 1211

SD

7457 5352 3263 2186 1643 1347 1167

PL

4702 4120 3271 2114 1651 1430 1230

PL

4406 3884 3122 2018 1589 1385 1192

VP% 42.8 28.7 5.71 7.88 3.57 -2.3 -1.5
Iluminância pontual SD;

iluminância pontual PL;

-10%

VP% 83.6 27.7 14.9 9.67 4.17 10.1 7.42
90%

1

-10%

VP% 14.3 76.0 23.7 14.3 11.2 11.4 19.6

VP% 44.3 29.8 20.2 12.4 11.8 11.5 8.77

Solstício de verão

90%

-10%

VP% 40.9 27.4 4.32 7.66 3.27 -2.8 -2.1
parâmetro normativo (750 lx);
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VP de PL em relação a SD

4.3. Compilação dos resultados

A tabela 8 compila os resultados apresentados de iluminância máxima, mínima, uniformidade e decaimento
da iluminância interna de SD e PL nas orientações Sul e Norte focando nas principais datas solares: solstícios
e equinócios. Na parte “norma”, é verificado se o cenário analisado atende aos parâmetros normativos; e em
“PL em relação a SD” se subdivide em três colunas: (1) se o desempenho de PL comparativamente a SD
reduziu ou aumentou a grandeza lumínica analisada; (2) em qual porcentagem; e (3) se sua capacidade prevista
no objetivo deste artigo foi confirmada.
Analisando a tabela, verifica-se que a prateleira de luz atendeu normativamente a apenas dois dos 24
cenários compilados (8%). Esse percentual, apesar de muito baixo, é superior ao do sem dispositivo (0%).
Assim, já se observa uma melhoria de desempenho ao implementar a prateleira de luz a um ambiente padrão.
Essa melhoria relativa do desempenho da PL em relação a SD atende ao esperado em 66% dos casos. Tal
percentual aumenta para 83% quando trocados os vermelhos na tabela 8 de atendimento para não-atendimento
e vice-e-versa conforme às peculiaridades do projeto apresentadas. Observa-se que as VP´s das grandezas 2 e
4 são iguais por o prolongamento de luz no interior do ambiente também ser analisado no sétimo ponto nesse
projeto visto que esse é o ponto mais perto de “2h”.
Simplesmente pela análise da variação percentual de cada orientação na tabela 8, não se consegue
detectar o melhor desempenho por fachada, pois eles são muito similares em média. O que basicamente os
diferencia é que na orientação Sul há índices mais estáveis. Porém, com os valores específicos de iluminância
e uniformidade dos cenários analisados anteriormente, percebe-se que na Sul o desempenho da prateleira é
melhor por predominar incidência solar indireta. Em resumo, apesar de a prateleira de luz atender
percentualmente muito pouco às NBR´s, ela se revela com desempenho muito superior à configuração de
janela sem dispositivo, conseguindo atender a maioria de suas possíveis potencialidades apontadas.
Tabela 8 – Desempenho da prateleira de luz (PL) segundo parâmetro normativo e em relação ao sem dispositivo (SD)
Sul
Norte
Norma
Norma
PL em relação a SD
PL em relação a SD
SD PL
SD PL
Solst. inverno
X
X Redução 43%
√
X
X
Redução
14%
√
X
X Redução 44%
X
X
1 - Iluminância máxima/ inicial
Equinócios
√
Redução
84%
√
Redução
Solst. verão
X
X Redução 43%
√
X
X
41%
√
Redução
Solst. inverno
X
√ Redução -10% X
X
X
-20%
X
Redução
2 - Iluminância mínima/ final
Equinócios
X
X Redução -9%
X
X
X
-7%
X
Solst. verão
X
X Aumento 2%
√
X
X
Aumento
2%
√
√
Aumento
√
Solst. inverno
X
X Aumento 23%
X
X
30%
√
Aumento
√
3 - Uniformidade lumínica
Equinócios
X
X Aumento 26%
X
X
126%
Aumento
Solst. verão
X
X Aumento 32%
√
X
X
30%
√
Redução
Solst. inverno
X
√ Redução -10% X
X
X
-20%
X
4 - Decaimento da iluminância/
Redução
Equinócios
X
X Redução -9%
X
X
X
-7%
X
Prolongamento da luz interna
Solst. verão
X
X Aumento 2%
√
X
X
Aumento
2%
√
X Não atendimento; √ atendimento

5. CONCLUSÕES

Este artigo se delineou na verificação do desempenho de quatro possíveis capacidades da prateleira de luz na
contribuição da melhoria de disponibilidade da luz natural no interior de escritório situado em cidade de baixa
latitude: redução considerável da iluminância no início do ambiente; incremento do nível de luz natural no
final do ambiente; aumento da uniformidade lumínica; e prolongamento da luz no ambiente. Essa análise foi
balizada pelos critérios norteadores de atendimento às normas brasileiras e de desempenho relativo em relação
ao mesmo ambiente desprovido de qualquer tipo de dispositivo de sombreamento.
Pôde-se constatar que a prateleira de luz com a configuração e local de estudo não atende aos parâmetros
normativos em praticamente todos os cenários analisados, mas se mostrou bastante eficaz quando comparada
com a configuração de janela sem dispositivo de sombreamento. Isso ratificou que a opção de implementar
dispositivo de sombreamento à fachada veio ao encontro da melhoria da qualidade de disponibilidade de luz
natural no interior do ambiente, porém colocou em questão a hipótese de que a prateleira de luz seria um
protetor lumínico benéfico normativamente às atividades laborativas.
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Quanto às análises, vale inferir que o ponto mais crítico a ser tratado entre as quatro grandezas lumínicas
aplicadas ao projeto é a iluminância máxima, pois, como visto, ela foi exorbitantemente maior que o
recomendado, repercutindo diretamente em iluminâncias mínimas maiores e em uniformidades menores que
as recomendadas. Observa-se também a importância da análise específica para cada situação de projeto. Isso
porque o aumento da iluminância no final do ambiente (iluminância mínima) e o prolongamento da luz no
interior do ambiente (decaimento de iluminância pontualmente) são características a princípio desejáveis,
porém demonstraram piorar o desempenho lumínico no projeto analisado.
Outro ponto relevante a ser destacado é que, com as análises, evidenciou-se a relação que há entre a
eficácia da prateleira de luz com dois fatores específicos: a incidência e a altura solar. Pôde-se perceber que o
dispositivo analisado respondeu de maneira mais negativa conforme a incidência solar se tornava mais direta.
Quanto às alturas solares, percebeu-se um limiar a partir do qual a prateleira reduziu bastante seu desempenho.
No caso, a prateleira de luz funciona realmente melhor para altos ângulos solares.
Observa-se então que a prateleira de luz do estudo não atendeu às NBR´s na maioria dos cenários
analisados, entretanto, em relação à configuração de janela sem dispositivo de sombreamento, a prateleira se
revelou nos cenários totais analisados: capaz de reduzir consideravelmente a iluminância inicial e aumentar a
uniformidade lumínica em 100% dos casos; incapaz de incrementar o nível de luz natural no final do ambiente
em 75% dos casos e capaz, porém de forma irrisória, em 25%; e incapaz de prolongar a luz no interior do
ambiente em 67% dos casos e capaz, porém de forma irrisória, em 33%. Além disso, o desempenho da
prateleira de luz foi melhor na orientação Sul, na qual a predominância de incidência solar indireta proveio ao
ambiente resultados lumínicos mais amenos e estáveis.
Diante desse cenário, recomendam-se outros estudos com prateleira de luz com as mesmas
condicionantes de projeto diminuindo apenas a área de entrada de luz sem proteção. Isto é, uma prateleira de
luz mais alta de modo que ainda fique pequena, porém menor área de incidência solar sem proteção lumínica
mantendo as características e dimensões da janela. Dessa forma, será verificado se a prateleira de luz com as
variáveis do projeto é uma opção que realmente não atende normativamente aos parâmetros lumínicos.
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RESUMO
O acesso à luz natural influencia não apenas a eficiência energética de um edifício, mas também a fisiologia
e regulação temporal humana, contribuindo para a percepção visual do ambiente. Neste contexto, esta
pesquisa procura estabelecer a relação entre a iluminação natural, o acesso a vistas e a percepção visual
humana durante três estações do ano – inverno, primavera e verão –, com o objetivo de determinar métricas
que melhor traduzam a percepção de luz natural dos participantes da pesquisa. Para tanto, utiliza-se um
ambiente controlado (câmara climática em Karlsruhe, Alemanha), projetado sobre uma plataforma giratória,
o qual permite testar o efeito da orientação da fachada sobre variáveis subjetivas de 16 participantes
voluntários, sob condições experimentais. Contou-se com um questionário de situações de luz, o qual foi
aplicado aos participantes, e de medições simultâneas da irradiância global horizontal por estação climática
externa, bem como a iluminância horizontal, por espectroradiômetros, e vertical, por actímetros. Os dados
subjetivos e objetivos foram então confrontados por meio de estatística de correlação r de Pearson e ρ de
Spearman. Os resultados sugerem correlação significativa entre a iluminância horizontal seguida da vertical
em relação à percepção de iluminação dos participantes do estudo.
Palavras-chave: iluminação natural, iluminância, coeficiente de Pearson, coeficiente ρ de Spearman.

ABSTRACT
Daylight access influences not only building energy efficiency, but also human physiology and time setting
and the way one visually perceives the environment. In this context, this research aims to establish the
relationship between daylight, access to external views and human visual perception throughout three
seasons – winter, spring and summer. Its goal is to determine which metrics better translate the perception of
natural light by participants. For this purpose, a rotating controlled environment (climate chamber located in
Karlsruhe, Germany) was used to test the effect of façade orientation on subjective variables of 16 volunteers
under experimental conditions. The participants responded a survey questionnaire and, simultaneously,
global horizontal irradiance was measured by an outdoor station, as well as horizontal illuminance, by
spectroradiometers, and vertical illuminance, by actimeters. Subjective and objective data were then
compared with Pearson’s R-coefficient and Spearman’s rank correlation coefficient. Results suggest
significant correlations between horizontal illuminance and participants’ perception, closely followed by
vertical illuminance.
Keywords: daylight, illuminance, Pearson´s coefficient, Spearman´s rank correlation coefficient.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo Reinhart (2014), um espaço naturalmente iluminado combina alta satisfação visual e térmica dos
ocupantes com baixo consumo energético para iluminação, aquecimento e resfriamento. Para o conforto
térmico e de iluminação exclusivamente artificial, a literatura é vasta e as métricas estudadas até o momento
são suficientes para parametrizar faixas de conforto universais. Para a satisfação gerada pela iluminação
exclusivamente natural, porém, ainda não há resposta definitiva (JAKUBIEC, 2014).
Dentre as métricas conhecidas, a mais antiga é o Daylight Factor (DF). Desenvolvido nas décadas de
1940 e 1950, constitui a razão entre os níveis de iluminação natural externo e interno. No entanto, o método
considera o céu como permanentemente encoberto, ignorando a insolação direta (PUBLIC..., 2012), e não
estabelece limites para qualificar subjetivamente a iluminação. É esta a métrica usada pela norma ABNT
NBR 15.215 de 2005. Ao considerar a luz do dia, porém, deve-se ter em mente que o sol e as nuvens mudam
de posição e a disponibilidade de luz (e existência de ofuscamento) depende da orientação da abertura.
Neste contexto também não se pode ignorar a interação dinâmica entre ser humano e ambiente. Isto
significa, por exemplo, que, se houver desconforto (em casos onde não há sistemas automatizados de
sombreamento), o ocupante poderá tentar adaptar as características ambientais, fechando as persianas durante
o dia, e forçando o uso de iluminação artificial por consequência.
Além disso, a verticalização e adensamento constatados nas grandes cidades geram, muitas vezes,
unidades habitacionais ou comerciais com pouco ou nenhum acesso à luz solar (KRÜGER; SUGA,
2009). Assim, a importância de metodologias adotadas para a incorporação de mecanismos para
provimento do acesso solar em ambientes internos ultrapassa questões projetuais ergonômicas e
estéticas para adentrar ao domínio da saúde pública (TAMURA, 2010).
No que tange a preferências individuais, estas podem ser influenciadas por processos evolutivos –
com íntima relação com processos fisiológicos – e pelo desenvolvimento cultural (BEUTE, 2014). Logo,
práticas atuais relacionadas à obtenção de níveis adequados de iluminação com base somente no
atendimento de requisitos visuais podem não refletir preferências individuais dos ocupantes
(JAKUBIEC, 2014).
Ainda, Beute (2014) ressalta que há dificuldade em avaliar os efeitos da iluminação natural em
separado daqueles provocados pelo contato com ambientes naturais. A autora complementa que os
benefícios específicos da luz natural e dos ambientes naturais não são claros, uma vez que a literatura
procurar estudar seus efeitos em separado. No entanto, a luz faz parte do ambiente natural e dificilmente
pode ser isolada. Assim, os efeitos de ambos podem se confundir.
Neste sentido, faz-se necessário conhecer o que determina a satisfação e o conforto dos ocupantes e
suas consequentes ações para adequação do ambiente, a fim de ampliar as discussões acerca do conforto
luminoso e da adaptação pelo indivíduo. Estudos anteriores utilizaram métodos similares a esta pesquisa, –
quais sejam, medições e questionários – para investigar preferências de ocupantes quanto ao conforto visual.
Duijnhoven et al. (2016), por meio de um estudo transversal, encontraram correlação apenas moderada por ρ
de Spearman entre a percepção dos usuários e parâmetros de iluminação natural e artificial. Em outro estudo
transversal, Chinazzo et al. (2016) atenta para a classificação da vista para o ambiente externo como de
menor importância pelos ocupantes, porém ressalta que a visão do exterior estava entre os fatores dos quais
os indivíduos mais reclamaram a respeito. Estes resultados foram confirmados neste estudo, na medida em
que correlações entre percepção e dados medidos se deram de forma moderada e em maior parte no inverno e
a vista para o exterior não resultou em correlação com os fatores de iluminação e bem-estar.

2. OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo comparar os dados coletados pela pesquisa de Tamura e Krüger (2016a e
2016b) entre si a fim de verificar estatisticamente a influência entre respostas subjetivas e dados objetivos.
Para tanto, utilizou-se respostas subjetivas dos participantes quanto à iluminação no ambiente e medições de
iluminância horizontal (EH) e vertical (Ev), bem como da irradiância global horizontal (IG), coletadas nos
mesmos horários nos quais as respostas eram registradas.

3. MÉTODO
Este estudo de campo é do tipo levantamento quantitativo descritivo, complementado por medições. Sua
análise é descritiva e correlacional, estruturada em: (a) descrição das configurações dos ambientes-teste e
protocolos aplicados aos ocupantes; (b) descrição das variáveis objetivas medidas e equipamentos utilizados;
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(c) caracterização da amostra, descrição das variáveis subjetivas avaliadas e ferramentas de mensuração; (d)
apresentação e discussão dos resultados.

3.1. Caracterização do ambiente-teste e protocolos aplicados aos ocupantes
O teste piloto e o estudo de campo foram realizados por Tamura e Krüger (2016a e 2016b) em Karlsruhe,
sudoeste da Alemanha, em uma câmara climática de propriedade do fbta/KIT (Fachgebiet Bauphysik &
Technischer Ausbau, Karlsruher Institut für Technologie), chamada LOBSTER (Laboratory for Occupant's
Behavior, Satisfaction, comfort Thermal, and Environmental Research).
O LOBSTER é uma câmara autônoma com dois ambientes-teste de escritórios, equipados com mesas
para trabalho com computadores e internet. Cada um destes ambientes-teste comportava até dois indivíduos
simultaneamente, nos quais variáveis como temperatura do ar e temperatura de superfície, velocidade do ar,
umidade relativa, entre outras, eram monitoradas e/ou controladas.1 Também havia registro de variáveis
climáticas externas por meio de uma miniestação meteorológica no exterior da câmara.
A câmara é dotada de um sistema de rotação, o que possibilitou alinhar a fachada envidraçada dos
escritórios a diferentes orientações geográficas por meio de um trilho circular existente na base, que permite
a obtenção de giros de até 350°. A Figura 1(a) apresenta a planta simplificada, com suas medidas em metros,
e a Figura 1(b), a fachada com aberturas envidraçadas.

(a)
(b)
Figura 1 – (a) Planta baixa perspectivada do LOBSTER. (b) Vista externa geral da câmara climática e das aberturas envidraçadas.
Fonte: TAMURA; KRÜGER, 2016b.

A relação das áreas de piso, paredes externas, abertura, bem como a razão entre janela e piso (Window
to Floor Ratio – WFR) e janela e parede da fachada com abertura (Window to Wall Ratio – WWR), estão na
Tabela 1. As janelas possuem painel triplo com VLT (Visible Light Transmittance) 70 nas janelas operáveis
e VLT 72 para as partes fixas.

Escritório 1

Piso
23,23

Escritório 2

23,23

Tabela 1 – Áreas e proporções dos escritórios analisados.
Área (m²)
Paredes
Janela (m²)
Envidraçamentos
11,67
8,6
Vidros fixos (4,9m²) – VLT 72
Janelas operáveis (3,7m²) – VLT 70
11,67
8,6
Vidros fixos (4,9m²) – VLT 72
Janelas operáveis (3,7m²) – VLT 70

Proporções
WFR
WWR
35 %
71 %
35 %

71 %

A alta proporção entre janela e piso e janela e parede da fachada com a abertura significa que esta é
significativa no ambiente e poderá impactar na percepção pelos usuários.
Três sessões de experimentos por estação (inverno, primavera e verão de 2015), compondo 12 dias por
participante. Os participantes permaneciam nos ambiente-teste por 5 horas diárias (das 8h às 13h), por três
dias consecutivos. Essas três sessões caracterizaram-se por três configurações básicas: 1) fachada recebendo
luz direta; 2) fachada sombreada; 3) luz artificial com sombreamento total da fachada. No entanto, a
configuração-teste com iluminação artificial não será abordada neste estudo, dado o objetivo limitar-se
somente à iluminação natural.
1

Uma descrição pormenorizada da câmara climática é apresentada por Schweiker et al. (2014), e informações adicionais estão
disponíveis no website do LOBSTER (http://www.lobster-fbta.de).
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Definiram-se as orientações de fachada a serem testadas após realização de simulações
computacionais de iluminação natural, identificando-se as orientações que apresentassem máxima
diferenciação entre possibilidades de acesso à luz natural, porém sem ofuscamento direto no campo de
trabalho (WEISS et al., 2015). As sessões com as configurações de iluminação natural estão na Tabela 2.

Condições gerais
Orientação

13/jan
SO (225°)

Condição de céu

Aberto

Condições gerais
Orientação

07/abr
SO (200°)
Aberto

Condições gerais
Orientação

24/jun
S
Pred. Aberto

Tabela 2 – Orientações e condições de céu para os dias de testes.
Inverno
15/jan
21/jan
22/jan
27/jan
28/jan
NO (335°)
NO (335°)
SO (225°)
SO (225°)
NO (335°)
Pred.
Pred.
Encoberto
Encoberto
Aberto
Encoberto
Encoberto
Primavera
09/abr
14/abr
15/abr
21/abr
22/abr
NO (335°)
NO (335°)
SO (200°)
SO (200°)
NO (335°)
Aberto
Aberto
Aberto
Aberto
Aberto

29/abr
NO (335°)
Aberto

30/abr
SO (200°)
Aberto

Verão
02/jul
S
Aberto

14/jul
NO (335°)
Encoberto

15/jul
S
Aberto

25/jun
NO (335°)
Aberto

30/jun
NO (335°)
Aberto

07/jul
S
Pred. Aberto

09/jul
NO (335°)
Encoberto

03/fev
NO (335°)

Aberto

04/fev
SO (225°)
Pred.
Encoberto

As condições térmicas do ambiente foram controladas e qualquer alteração no espaço era vetada aos
participantes (abertura de janelas, movimentação de persianas externas, acionamento / desacionamento de
fontes de iluminação artificial, entre outros). Também o brilho dos monitores foi uniformizado. Além disso,
foi vetado aos participantes trazer notebooks, ou quaisquer equipamentos que emitissem luz, pois poderiam
alterar as configurações de iluminação pré-estabelecidas (TAMURA; KRÜGER, 2016b).

3.2. Descrição das variáveis objetivas medidas e equipamentos utilizados
Os dados de iluminância foram adquiridos a partir de medições contínuas por aparelhos calibrados das
condições de iluminação nos escritórios. Utilizaram-se dois espectroradiômetros JETI modelo Specbos 1201,
um em cada ambiente teste (Figura 2a), posicionados sobre a superfície de trabalho (mesas dos
participantes), com altura de 0,75 m a partir do piso. A frequência de coleta de dados foi configurada para
cinco minutos. Entretanto, dado o processo de integração realizado pelo equipamento, este intervalo de
tempo mostrou-se variável, oscilando entre cinco a sete minutos Por esta inconstância de registro,
posteriormente realizou-se uma interpolação, de forma a obter valores com a frequência de 1/60segundos,
que foram utilizados nesta pesquisa. Para aferir a iluminância incidente à altura dos olhos dos participantes,
posicionou-se um actímetro com luxímetro acoplado, modelo Actiwatch, da Phillips Respironics, na testa de
cada indivíduo, conforme Figura 2b (TAMURA; KRÜGER, 2016a).

(a)
(b)
Figura 2 – (a) espectroradiômetro JETI modelo Specbos 1201; (b) actímetro com luxímetro acoplado Actiwatch Spectrum da
Respironics Phillips, junto à testa de indivíduo, e detalhe do equipamento.
Fonte: TAMURA; KRÜGER, 2016a e TAMURA; KRÜGER, 2016b.

A irradiância global horizontal, por sua vez, foi registrada por uma estação meteorológica da marca
Thies, implantada sobre a cobertura do LOBSTER.

3.3. Caracterização da amostra, descrição das variáveis subjetivas avaliadas e ferramentas de
mensuração
A pesquisa de campo contou 16 indivíduos remunerados, escolhidos por conveniência através de anúncio no
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KIT. Todos eram estudantes alemães, do sexo masculino, com altura, peso e idade médios de 1,80m, 80kg e
24,9 anos. A alimentação e vestimenta dos participantes foram controladas a fim de minimizar a
possibilidade de influência em respostas subjetivas. Os indivíduos podiam ingerir somente alimentos neutros
– com ingestão apenas de água (sem gás, em temperatura ambiente) e torradas, bolachas maisena, banana,
maçã e peras – que não provocassem efeitos estimulantes. A vestimenta, por sua vez, limitava-se a jeans,
camiseta de manga curta e tênis, para não influenciar em aspectos térmicos. Em situações em que os
participantes ausentavam-se, como para utilizar o toalete externo, utilizaram-se óculos escuros com proteção
UV, a fim de minimizar variações decorrentes de mudanças na fonte luminosa e na intensidade da luz
incidente (TAMURA; KRÜGER, 2016a).
Dentre os questionários desenvolvidos e utilizados para a pesquisa de Tamura (2017), elaborou-se,
com base no EFI – Questionário para Avaliação de Situações de Luz (Deutsche Lichttechnische Gesellschaft
e.V., Expertenforum Innenbeleuchtung EFI), um questionário para quantificar a percepção do ambiente em
função das condições de iluminação e conforto visual. Foram nove questões, cuja pontuação segue a escala
Likert numérica de sete pontos (os valores semânticos variavam de acordo com as perguntas), que
questionavam o grau de satisfação dos participantes quanto à claridade, distribuição de luz e ofuscamento. O
preenchimento do questionário era feito através de uma plataforma online (Limesurvey), às 8h502, 10h30 e
12h30.
Dado o escopo reduzido deste estudo, apenas cinco perguntas foram utilizadas (questões 1, 3, 5, 6 e 10
do questionário completo), reproduzidas com suas respectivas escalas na Tabela 3.
Tabela 3 – Questões aplicadas aos participantes e extremos da escala Likert.
Questões
Valor mínimo
Valor máximo
1. “Como você se sente neste momento?”
1 – desconfortável
7 – confortável
3. “Qual a sua opinião sobre a vista da janela?”
1 – desagradável
7 – agradável
5. “Eu gostaria que a luminosidade no plano de trabalho fosse:”
1 – significativamente mais
7 – significativamente mais
escura
clara
6. “Qual a sua opinião sobre a luminosidade no ambiente em geral?”
1 – muito escuro
7 – muito claro
10. “Você percebe ofuscamento por iluminação natural?”
1 – intolerável
7 – imperceptível

Tanto a questão 1 quanto a 3 possuem aspecto amplo e foram utilizadas justamente para se comparar
aos dados medidos e encontrar possíveis correlações. A primeira poderia indicar incremento no bem-estar
com variações de iluminância no plano de trabalho ou no ambiente, bem como com a variação na densidade
de vegetação vista através da janela. O estudo conduzido por Chinazzo et al. (2016) apontou os parâmetros
térmicos e visuais como os mais importantes influenciadores no conforto dos ocupantes de escritórios.
Assim, controlados o conforto térmico e a ingestão de possíveis estimulantes, conforme descrito, o conforto
visual seria o provável foco da resposta dos usuários.
A questão 3, por sua vez, foi utilizada e comparada aos dados objetivos e às outras questões a fim de
avaliar um possível grau de interferência das vistas nas respostas dos indivíduos no questionário.
Os dados objetivos analisados neste artigo foram os seguintes:
 porcentagem de vegetação (%AV) presente nas vistas das janelas;
 irradiância global horizontal (IG) medidos pela estação meteorológica do LOBSTER nos horários de
teste;
 valores médios de iluminância horizontal (EH) medida pelos espectroradiômetros em cada sala;
 medições de iluminância ao nível dos olhos dos ocupantes (EV).
O albedo não foi considerado, pois os instrumentos utilizados para coleta de dados não possibilitaram
sua medição. A pesquisa assumiu que a variação da luz refletida nas superfícies externas ao longo do ano
também contribuiria para a iluminação incidente nos ambientes de teste, captada pelo espectroradiômetro e
pelo actímetro.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Calculou-se a correlação das respostas subjetivas com os dados objetivos a fim de estabelecer se havia
relação entre as variáveis. Os resultados são apresentados em índices de -1 a +1, com +1 indicando
correlação perfeita entre as variáveis testadas. Por outro lado, -1 significa que se uma variável aumenta, a
outra diminui na mesma proporção.
Primeiro, optou-se por avaliar a correlação por meio do coeficiente de Pearson para a média das
2

Não foi possível registrar as respostas às 8h30, pois os participantes iniciavam o experimento às 8h e era necessário para a pesquisa
de Tamura (2017) que os indivíduos tivessem ao menos 50 minutos de aclimatação.
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respostas dos quatro participantes que ocupavam os escritórios simultaneamente, bem como o valor médio
dos dados medidos, para cada horário do dia. Este coeficiente requer dados normalmente distribuídos
(simétricos) e mensurados em intervalos (as distâncias entre os pontos da escala deve ser igual) (FIELD,
2009).
Em seguida, analisaram-se as respostas individuais, que foram confrontadas também com os dados
medidos em cada aparelho nos horários de teste. Percebeu-se, porém, assimetria e dificuldade em estabelecer
as correlações e então se realizaram os testes de Shapiro-Wilk para avaliar a parametricidade dos dados com
auxílio do programa IBM SPSS. A Tabela 4 mostra os resultados dos testes, com os valores das coluna
“Sig.” (Significância) nulos. Logo, pode-se considerar a amostra não paramétrica ou não normal.
Tabela 4 – Testes de normalidade de Shapiro-Wilk
Testes de Normalidade
Estatística
df
,892
86
,794
86
,845
86
,866
86
,603
86

Questão 1
Questão 3
Questão 5
Questão 6
Questão 10

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000

Confirmada a não normalidade, utilizou-se o coeficiente de correlação Rô (ρ) de Spearman. Field
(2009) explica que esta estatística avalia a intensidade entre variáveis ordinais, ou seja, considera sua ordem
e não os valores observados. Por ser não-paramétrica, não é sensível a assimetrias na distribuição nem à
presença de valores atípicos.

4.1. Respostas agrupadas vs. vistas
Com o objetivo de avaliar um possível grau de interferência das vistas nas respostas dos indivíduos,
calculou-se a porcentagem de vegetação (%AV) presente nas vistas das janelas e comparou-se com as
respostas às questões 1 e 3. As vistas foram consideradas a partir de fotografias realizadas com lente olho de
peixe, com o observador posicionado no interior da câmara como referência, de frente para a fachada
envidraçada, olhando para o exterior. A Figura 3 ilustra as imagens para inverno e para o verão. Observou-se
in loco a alta similaridade entre as imagens para os períodos de primavera e verão, assim, adotaram-se as
informações da última para o cálculo destas duas estações.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3 – Vista das fachadas: (a) orientação NO (335°) durante o período de inverno; (b) orientação SO (225°) durante o período de
inverno; (c) orientação NO (335°) durante o período de verão; (d) orientação S/SO (200°) durante o período de verão.
Fonte: Tamura e Krüger (2016b) e Tamura (2017).

No entanto, o resultado das correlações de Pearson apontou para correlação significativa somente para
a questão 1 no período de verão, indicando que o aumento da vegetação gerou melhora na sensação de
conforto, com 5% de chance do resultado se dever ao acaso.
Tabela 5 – Coeficiente de correlação de Pearson para as questões 1 e 3 em relação à %A V.
Grau de correlação
Período
Questão 1
Inverno
0,05
Primavera
0,173
Verão
0,413*
* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

Questão 3
-0,183
-0,386
0,235

4.2. Respostas agrupadas vs. irradiância global horizontal
O próximo passo foi confrontar as respostas das questões 1, 5, 6 e 10 com os valores medidos de irradiância
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global.
A questão 1 (“Como você se sente neste momento?” com 1 para “desconfortável” e 7 para
“confortável”) foi escolhida para verificar se a variação na radiação poderia influenciar no bem-estar. Já as
questões 5 e 6 poderiam apontar alguma influência, já que a iluminância global constitui componente visível
da irradiância global (MARDALJEVIC, 2000). Por fim, buscou-se verificar se o incremento na irradiância
poderia causar também maior ocorrência no ofuscamento (questão 10). No entanto, ressalta-se que havia
expectativa de que os indivíduos não relatassem tal fenômeno, pois a pesquisa tinha por premissa a
eliminação do ofuscamento através das orientações azimutais.
A tabela 6 resume os resultados das correlações entre as respostas médias das questões e os dados de
irradiância global horizontal medidos nos horários de teste. Houve significativa correlação inversa somente
para a questão 5, acerca da iluminação no plano de trabalho, durante o inverno e a primavera. Assim, à
medida que a claridade aumentava, os indivíduos desejavam que o plano de trabalho estivesse mais escuro.
Tabela 6 – Coeficiente de correlação de Pearson para as questões 1, 5, 6 e 10 em relação à IG.
Grau de correlação
Período
Questão 1
Questão 5
Questão 6
Inverno
-0,008
-0,524**
0,289
Primavera
-0,197
-0,491*
0,154
Verão
0,294
0,007
0,250
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

Questão 10
-0,365
-0,048
0,217

4.3. Respostas agrupadas vs. iluminância horizontal
Para comparação com os valores médios de iluminância horizontal (EH) medida pelos espectroradiômetros de
cada escritório, foram selecionadas as questões 5, 6 e 10. O objetivo foi testar a percepção de ambiente mais
claro ou escuro ou existência de ofuscamento quando houvesse variação nos níveis de iluminância no plano
de trabalho.
A tabela 7 mostra que a relação inversa entre as respostas e os níveis de iluminância para a questão 5
foi confirmada. No entanto, somente o período de inverno teve correlação significativa entre as variáveis. E
da mesma forma que para a irradiância global, não houve correlação significativa entre a iluminância
horizontal e as questões 6 e 10.
Tabela 7 – Coeficiente de correlação de Pearson para as questões 1, 5, 6 e 10 em relação à E H.
Grau de correlação
Período
Questão 5
Questão 6
Inverno
-0,560**
0,372
Primavera
-0,149
0,169
Verão
-0,022
0,069
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Questão 10

-0,187
0,008
-0,161

4.3. Respostas agrupadas vs. iluminância vertical
As mesmas questões foram comparadas às medições de iluminância ao nível dos olhos dos ocupantes (E V).
Também para esta análise, utilizou-se a média das respostas dos participantes e a média lida pelos actímetros
para cada horário no dia.
Neste caso, porém, o cálculo do coeficiente de Pearson não sinalizou nenhuma correlação significativa
entre as respostas e a iluminância vertical.
Tabela 8 – Coeficiente de correlação de Pearson para as questões 1, 5, 6 e 10 em relação à E V.
Grau de correlação
Período
Questão 5
Questão 6
Inverno
-0,363
0,310
Primavera
0,021
0,302
Verão
-0,226
0,260

Questão 10

-0,046
-0,013
0,128

4.4. Respostas individuais vs. variáveis objetivas
Para avaliar a correlação entre as respostas subjetivas e dados objetivos considerando a natureza não normal
da amostra, optou-se pelo coeficiente ρ de Spearman. Para tanto, utilizaram-se as respostas individuais e as
medições de cada aparelho, e não médias.
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A tabela 9 traz os resultados das correlações entre as questões e entre estas e as variáveis objetivas
para as três estações de testes – inverno, primavera e verão.
Tabela 9 – Correlação segundo ρ de Spearman para as questões 1, 5, 6 e 10 em relação à E V.
Questão 1 Questão 3 Questão 5 Questão 6 Questão 10
EH
Grau de correlação – Inverno
0,086
Questão 1
0,121*
0,162**
Questão 3
-0,034
-0,139*
-0,312**
Questão 5
**
**
0,187
0,061
-0,247
0,279**
Questão 6
0,033
0,027
0,283**
-0,092
-0,022
Questão 10
Grau de correlação – Primavera
-0,072
Questão 1
-0,007
0,040
Questão 3
0,142
-0,131
-0,103
Questão 5
0,007
-0,142
-0,131
0,094
Questão 6
0,252*
0,016
0,279**
-0,107
-0,133
Questão 10
Grau de correlação – Verão
0,135
Questão 1
0,027
0,148
Questão 3
-0,040
0,095
-0,016
Questão 5
0,333**
-0,130
-0,135
0,029
Questão 6
0,423**
-0,107
-0,076
-0,031
0,101
Questão 10
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

EV

IG

%AV

0,092
0,151*
-0,284**
0,340**
0,004

0,126*
0,171**
-0,405**
0,344**
0,030

0,136*
0,072
-0,167**
0,153*
0,116

-0,005
-0,018
0,006
0,250*
-0,086

-0,120
0,018
-0,195
0,042
-0,064

0,039
-0,209*
0,114
-0,240*
0,085

0,005
0,020
-0,082
0,029
-0,092

0,195
0,000
-0,348**
0,231*
-0,084

0,264*
0,117
-0,063
0,117
0,012

Nota-se que a maior quantidade de correlações significativas ocorre no período de inverno,
principalmente quanto às relações observadas entre respostas dos itens do questionário versus variáveis
objetivas.
Tanto em intensidade como quanto ao nível de significância, o cruzamento entre respostas subjetivas
e dados objetivos foi mais significativo nos testes de inverno. Nesse período, todas as questões, com exceção
da questão 10 acerca do ofuscamento, trouxeram alguma correlação com os dados físicos medidos. A
correlação mais forte, inversa e com alto grau de significância estatística, foi verificada para a questão 5
(acerca da preferência por maior ou menor luminosidade no plano de trabalho) na comparação com valores
de irradiância solar global, primeiro para o inverno e também para o verão. As variáveis objetivas relativas à
iluminância medida (horizontal e vertical) tiveram impacto das respostas subjetivas predominantemente e
quase exclusivamente no inverno, o que sugere haver maior sensibilidade humana, conforme captado nas
respostas dos itens avaliados, para condições de pouca iluminação natural disponível. Estes achados estão de
acordo com o estudo de Horst et al. (1988), que apontou melhora na facilidade em trabalhar, no desejo de
trabalhar sob as condições de iluminação testadas e no conforto na faixa entre 10 e 200 lux. Entre 200 e 800
lux, no entanto, os autores não perceberam melhoras. No presente artigo, o único período de teste que
apresentou dados de iluminância menores de 200 lux foi justamente o de inverno.
Por outro lado, a ausência de correlações significativas para a questão 10 (ofuscamento) sugere que o
controle dessa variável, a partir de simulações prévias de luz ambiente na configuração das exposições a
serem testadas, foi efetivo. Apenas 2% das respostas apontaram ofuscamento intolerável e 5% relataram
forte ofuscamento nas três estações.
A Tabela 9 também apresenta correlações entre respostas subjetivas. Nota-se que a questão 5
(preferência por maior ou menor luminosidade no plano de trabalho) se correlaciona significativamente de
forma positiva e consistente com a questão 10 (grau de ofuscamento) nas três estações testadas, conforme
esperado. Isto demonstra coerência interna nas respostas, no sentido de se preferir menos iluminância no
plano quando houvesse maior perceção de ofuscamento e vice-versa.
A questão 1 (conforto no ambiente) também se correlaciona significativamente com a questão 6
(luminosidade no ambiente), porém isso não ocorre na primavera. Nesse caso, maiores níveis de conforto são
igualados a uma maior luminosidade no ambiente.

5. CONCLUSÕES
A comparação entre orientações diversas permitiu testar a disponibilidade de iluminação, sem grande
interferência da luz do sol no plano de trabalho, condição necessária ao estudo de campo realizado, e
confrontá-la com a percepção visual dos ocupantes. A partir dos resultados estatísticos pôde-se correlacionar
as respostas subjetivas com os dados objetivos registrados no LOBSTER. No entanto, deve-se ressaltar que a
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amostra da pesquisa não é representativa, pois é composta somente por indivíduos do gênero masculino,
alemães e jovens. Assim, os resultados dependentes das respostas do questionário prendem-se somente a este
grupo, não podendo ser generalizados a outras populações.
Quando do cálculo das correlações por meio do coeficiente de Pearson, a partir de dados médios,
observaram-se poucas correlações, geralmente em uma estação do ano apenas. Por outro lado, o coeficiente ρ
de Spearman permitiu analisar as influências entre as variáveis a partir das respostas e dados individuais, e
apresentou maiores correlações entre as variáveis nas três estações avaliadas.
Apesar de se ter identificado correlação por meio da estatística ρ de Spearman entre a irradiância
global e as respostas das perguntas do questionário, esta relação era esperada, já que a iluminância global
constitui componente visível da irradiância global. Por isso, não se recomenda o uso da irradiância como
métrica de previsão da percepção e conforto visual e sugerem-se estudos acerca da influência da iluminância
global para este fim.
A iluminância horizontal apresentou maior correlação com a percepção visual que a iluminância
vertical por meio do coeficiente de Pearson. Analisadas as respostas individuais, ambas tiveram resultados
similares, mas a iluminância vertical ainda apresentou correlação com a questão 6 na primavera, o que
denota influência na percepção visual em período de maior iluminação disponível comparado com o inverno.
As correlações, tanto pelo coeficiente de Pearson quanto pelo ρ de Spearman, foram mais presentes no
inverno. Atribui-se a esta correspondência significativa a possibilidade de haver maior sensibilidade de
variações na iluminação pelos participantes justamente no período em que a luz natural apresenta menores
níveis de iluminância. Pequenos incrementos, portanto, teriam mais impacto na percepção. Para os períodos
de primavera e verão, por outro lado, haveria abundância de luz e, por isso, menos sensibilidade a suas
variações.
Esta sensibilidade acentuada à menor disponibilidade de luz no inverno ganha maior evidência ao se
analisar o fato à luz do crescente e irreversível adensamento das cidades. A redução no acesso solar
provocada pela verticalização e por áreas densas prolongaria a situação de pouca iluminação natural e maior
sensibilidade para além desta estação, o que reforça a importância do estudo da percepção e conforto visual
por iluminação natural em condições de adensamento urbano exacerbado.
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RESUMO

Este artigo objetiva discutir a aplicação da métrica dinâmica Autonomia de Luz Natural Máxima (DAMAX)
para análises de uniformidade da distribuição de luz natural em ambientes multiuso localizados em clima
tropical. A métrica DAMAX estabelece uma relação de 1/10 considerando iluminância mínima de projeto de
acordo com o uso do espaço. Entretanto, observam-se altos níveis de iluminância em ambientes de clima
tropical, devido à grande disponibilidade de luz natural. Nesse caso, esta métrica pode não fornecer
indicações adequadas sobre a uniformidade da luz natural incidente quando calculada automaticamente por
meio de simulação computacional. Os modelos foram desenhados no SkechtUp para salas multiuso (5x5m)
considerando níveis de iluminância de projeto de 100-300-500lux, o Fator de Céu Visível (FCV - alto, médio
e baixo), e o Percentual de Abertura de Fachada (PAF - 20%, 40%, 60% e 90%). O Fator de Céu Visível foi
determinado no programa Ecotect com a ferramenta de cálculo da máscara de sombra. As simulações foram
realizadas no programa Daysim e os dados de saída (DA, UDI e DAMAX) foram analisados e comparados
com os dados tratados por meio de planilha eletrônica do Excel, que calcula a relação entre os níveis
mínimos e máximos de iluminância do ambiente. Foram observadas diferenças nos resultados de
uniformidade entre a métrica DAMAX e os dados tratados em planilha eletrônica, principalmente para o nível
de iluminância de 100lux para todas as condições de PAF e FCV, sendo necessário adequar o cálculo da
uniformidade para climas tropicais.
Palavras-chave: iluminação natural, uniformidade, simulação computacional dinâmica.

ABSTRACT

This paper aims to discuss the application of the dynamic metric Maximum Daylight Autonomy (DAMAX) for
analysis of uniformity of daylight distribution for mixed use rooms located in tropical climates. The metric
DAMAX establishes a relation of 1/10 considering the minimum illuminance level for the type of room.
However, there is a large variability of illuminance levels in tropical climates, due the high levels of solar
radiation. In this case, this metric might not provide suitable indications about the uniformity of daylight
when calculated with simulation tools. The models were designed in SketchUp for mixed use rooms (5x5m),
with design illuminance levels of 100-300-500lux, the Visible Sky Factor (VSF - high, intermediate and
low), and the window-to-wall ratio (WWR- 20%, 40%, 60% and 90%). The Visible Sky Factor was
determined in Ecotect software by the shadow mask. The simulations were run in Daysim software and the
output data (DA, UDI and DAMAX) were analyzed and compared with the spreadsheet treated data in Excel,
with the minimum and maximum illuminance levels of the room. It was observed differences in the analysis
of daylight uniformity between the metric DAMAX and the data treated in spreadsheet, mainly for the design
illuminance of 100lux for all conditions of WWR and VSF. It is necessary to adequate the uniformity
calculation for tropical climates.
Keywords: Daylighting, uniformity, dynamic daylight simulation.
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1. INTRODUÇÃO
A cidade de Natal/RN (5°S), localizada no nordeste do Brasil, apresenta uma grande disponibilidade de luz
natural, o que pode gerar desconforto visual nas edificações devido à presença de contrastes, falta de
uniformidade e ofuscamento, podendo acarretar um aproveitamento inadequado da luz natural pelos
usuários.
Questões como uniformidade são descritas nas normas brasileiras de iluminação tanto para ambientes
de trabalho (ABNT, 2013) como para residenciais (ABNT, 1992). A norma para análise de iluminação
natural em ambientes de trabalho (ABNT, 2013) estabelece que a uniformidade da iluminância de tarefa não
pode ser inferior a 0,7, ao passo que a uniformidade da iluminância de entorno imediato não pode ser menor
que 0,5. Já a norma de iluminação natural para residências (ABNT, 1992), revogada com a criação da NBR
8995-1 (ABNT, 2013), estabelece uma relação de 1/10 entre as iluminâncias mínima e máxima encontradas
ou medidas no ambiente para o campo de trabalho.
A avaliação da iluminação natural pode ser realizada por meio de simulação computacional dinâmica,
cuja análise gera dados de saída denominados de métricas dinâmicas. Estas indicam o percentual de
ocorrência de determinados níveis de iluminância ou intervalos para um ano climático específico. O
programa Daysim (REINHART, 2010a) oferece diversas opções de parâmetros (REINHART;
MARDALJEVIC; ROGERS, 2006) para análise a luz natural, tais como Fator de Luz do Dia (DF),
Autonomia de Luz Natural (DA), Autonomia de Luz Natural Contínua (DAcon), Autonomia de Luz Natural
Máxima (DAMAX), Iluminância Natural Útil (UDI), Percentual de Saturação de Luz Natural (DSP) e
Exposição Anual da Luz Natural.
A Autonomia de Luz Natural (DA) “utiliza a iluminância do plano de trabalho como um indicador de
que há luz natural suficiente no espaço para que o usuário possa trabalhar apenas com a luz natural”
(REINHART; MARDALJEVIC; ROGERS, 2006, p.7). Em 2001, o conceito de DA foi redefinido por
Reinhart e Walkenhorst (apud, REINHART; MARDALJEVIC; ROGERS, 2006, p.7) como o percentual de
horas ao ano em que há o atendimento do nível mínimo de iluminância requerido apenas com o uso da luz
natural. Posteriormente, essa definição foi aperfeiçoada para modelos de comportamento de usuários com
persianas de acionamento manual, predizendo a sua movimentação durante o horário de ocupação da
edificação ao longo do ano (Reinhart, 2002; Reinhart e Andersen, 2006, apud REINHART;
MARDALJEVIC; ROGERS, 2006, p.7).
Segundo Reinhart (2010b), a Autonomia de Luz Natural Máxima (DAMAX) “indica o percentual de
horas ocupadas ao ano em que a luz solar incide diretamente ou excede muito as condições de iluminação
natural”(REINHART, 2010b). É definida para uma relação de 1/10 em referência ao nível mínimo requerido
para a iluminância de projeto. O autor afirma que o nível superior detecta “a ocorrência de luz solar direta ou
outras condições de potencial ofuscamento” fornecendo indicações da presença de contrastes (REINHART,
2010b). Esse critério é utilizado para avaliar questões referentes à uniformidade na distribuição da luz natural
no ambiente. Entretanto, os cálculos executados pelo Daysim referem-se ao nível mínimo requerido para a
iluminância de projeto, não estabelecendo uma relação entre os níveis mínimos e máximos encontrados no
ambiente. O estabelecimento de 10 vezes a iluminância de projeto proposto no estudo (REINHART;
MARDALJEVIC; ROGERS, 2006) não considerou diferentes contextos climáticos, não sendo representativo
para climas tropicais.
Definida inicialmente por Reinhart, Mardaljevic e Rogers (2006), a Iluminância Natural Útil (UDI) é
referente ao percentual de horas ao ano em que ocorrem níveis de iluminância para os intervalos abaixo de
100lux, entre 100lux e 2000lux e acima de 2000lux. “Nem muito escuro (<100lux), nem muito claro
(>2000lux). O intervalo superior é significante para detectar as horas em que o excesso luz pode levar ao
desconforto visual ou térmico” (REINHART, 2010b). Mardaljevic (2011) afirma que o desempenho da
tarefa visual demanda níveis de iluminância entre 100lux e 3000lux, e que níveis de iluminância acima de
3000lux podem ser benéficos para a saúde, sugerindo que ocorrências de UDI em excesso de forma
moderada podem ser consideradas desejáveis e não devem ser totalmente excluídas.
De acordo com as normas de iluminação natural para ambientes de trabalho (ABNT, 2013) e
residências (ABNT, 1992), para cada atividade a ser desempenhada, é previsto um uso diferente e, portanto,
níveis mínimos de iluminância diferenciados para a execução da tarefa visual. Dessa forma, deve ser feita
uma adaptação do nível de iluminância mínimo requerido de acordo com a iluminância prescrita por norma.
Nas pesquisas de Carvalho (2014), Moreno (2015) e Dias (2016) foi demonstrado que, para condições
de alta luminosidade, é preciso adaptar os níveis de iluminância ou intervalos prescritos nos parâmetros de
avaliação da luz natural para as condições locais de iluminação. A literatura internacional aponta limitações
quanto ao critério de avaliação da Iluminância Natural Útil (UDI) em relação à necessidade de adaptação dos
níveis mínimos e máximos (MARDALJEVIC et al., 2011) e o programa Daysim (REINHART, 2010a),
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apresenta limitações na determinação quantitativa de algumas métricas de avaliação, como a UDI. Dias
(2016) observou em sua pesquisa a necessidade de ter uma métrica de avaliação que considere a relação
entre os níveis de iluminância mínimos e máximos obtidos no ambiente. Nesse sentido, considera-se
necessário investigar o critério de análise da uniformidade de luz natural para regiões de clima tropical.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é avaliar a aplicabilidade e coerência da variável DAMAX como indicativo de
uniformidade da luz natural em locais com altos níveis de iluminância, visando contribuir para
procedimentos adequados na análise da distribuição e aproveitamento da luz natural em ambientes no clima
tropical.

3. MÉTODO
A análise da aplicabilidade da variável DAMAX para climas tropicais foi realizada por meio de simulação
computacional no Daysim, comparando os resultados de DAMAX para os níveis de 100lux, 300lux e 500lux
com o critério de 1/10 entre as iluminâncias mínima e máxima encontradas no ambiente.
Os procedimentos metodológicos foram divididos em três etapas principais: definição dos modelos,
simulação computacional e análise dos dados (Figura 1), detalhadas a seguir.

Figura 1 – Diagrama geral do método.

3.1. Definição dos modelos
Os modelos computacionais foram definidos através das características de tamanho da abertura e obstrução
da abóboda celeste, visto que estes critérios são de grande influência na disponibilidade de luz natural no
ambiente (O’CONNOR et al., 1997). O tamanho da abertura é representado pelo Percentual de Abertura de
Fachada (PAF), sendo definidos modelos com 20%, 40%, 60% e 90%. Os percentuais foram baseados em
Carvalho (2014) e Moreno (2015) quanto às variações de área envidraçada na fachada, e calculados
conforme os “Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Comerciais, de Serviços e Públicos” - RTQ-C (INMETRO, 2010). A obstrução das aberturas, representada
pelo Fator de Céu Visível (FCV), corresponde ao percentual da abóboda celeste que é visível a partir de um
determinado ponto (LEDER, 2007), sendo definido FCV pequeno (3%), médio (30%) e grande (50%), por
meio de proteção solar (Figura 3). Dessa forma, os casos para análise foram determinados pelas combinações
das variáveis PAF e FCV (Figura 2), totalizando doze modelos para a cidade de Natal/RN. Foram
consideradas as condições lumínicas de 100lux, 300lux e 500lux para cada modelo, totalizando 36 casos
analisados.

Figura 2 – Combinações de PAF e FCV dos modelos.
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A construção dos modelos teve como objetivo a obstrução de 100% da radiação solar direta das 8h16h e desobstrução da abóboda celeste com incidência de radiação difusa, visando otimização luminosa,
térmica e contato com o meio externo. Os valores de PAF e FCV definidos visam aumentar gradativamente a
disponibilidade de luz no ambiente para verificar o comportamento das variáveis de análise. Houve ajuste
dimensional nas proteções solares devido aos diferentes tamanhos de abertura para obter o padrão de
sombreamento estabelecido (sombreamento de 100% da radiação direta de 8h-16h). Para quantificar o
percentual de obstrução da abóboda celeste, foi utilizado o método aplicado por Carvalho (2014) por meio
das etapas de (a) modelagem, (b) obtenção da máscara de sombra, (c) mapeamento das áreas equivalentes a
cada um dos percentuais de sombreamento e (d) cálculo do Fator de Céu Visível, utilizando para cada uma
das etapas os softwares Revit, Ecotect, AutoCad e Excel.

Figura 3– Máscaras de sombra dos modelos com FVC grande, médio e pequeno, respectivamente.

Foi considerado um ambiente térreo multiuso com dimensões de 5,00m x 5,00m e pé direito de 3,00m
(Figura 4). A abertura é voltada para Norte, orientação com potencial de otimização térmica e captação da
luz natural difusa. Foram estabelecidas refletâncias do teto, parede e piso de 0,90, 0,90, 0,70,
respectivamente, e uso de vidro claro com transmissividade a luz visível equivalente a 0,90.

Figura 4 – Planta baixa, corte e vista interna do ambiente analisado (PAF 40%).

3.2. Simulação Computacional
A simulação no Daysim foi realizada a partir das etapas de modelagem tridimensional, no software
Sketchup; definição da malha de sensores conforme a NBR 15215-4 (ABNT, 2005, p.6 e 7), com 25 pontos,
cuja configuração é apresentada na Figura 5; e inserção dos parâmetros de entrada relativos ao arquivo
climático (na extensão EPW) da cidade de Natal/RN, modelo tridimensional (na extensão 3DS), arquivo de
sensores (na extensão PTS) e de ocupação (na extensão CSV), além de configuradas as propriedades óticas
dos materiais. Foi utilizado o arquivo climático do ano 2009 (RORIZ, 2009), devido a maior
representatividade deste quanto aos dados de iluminação natural e radiação solar (2014) em Natal/RN. O
período de ocupação considerado foi de 8hrs-16hrs.
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Figura 5 – Mapa de sensores dos modelos.

3.3. Análise dos Dados
Os resultados obtidos pelo Daysim fornecem o nível de iluminância a cada cinco minutos do horário de
ocupação em cada ponto de sensor, totalizando 985.500 dados de iluminação analisados para cada simulação,
além de um relatório em formato HTML com os critérios DF, UDI, DA, DAcon, DAMAX e DSP, conforme
critérios padrões estabelecidos pelo programa. As métricas utilizadas nesta pesquisa são: Autonomia de Luz
Natural (DA), Autonomia de Luz Natural Máxima (DAMAX) e Iluminância Natural Útil (UDI).
Foram analisados os valores de DAMAX fornecidos automaticamente para os níveis de iluminância de
100lux, 300lux e 500lux. Posteriormente, foi calculada por meio de planilha eletrônica no Excel a ocorrência
de relações superiores a 1/10 entre iluminâncias mínima e máxima para cada instante do horário de
ocupação, conforme orienta a ABNT (1992). Os resultados do DAMAX para 100lux, 300lux, 500lux e DAMAX
da planilha elaborada foram comparados visando entender o comportamento destes indicadores de
uniformidade e suas discrepâncias para a cidade de Natal. A Figura 6 apresenta o intervalo (em azul) que
cada métrica (DAMAX 100lux, 300lux, 500lux e DAMAX planilha calculada) considera. Valores fora desta faixa
(destacados em amarelo) são contabilizados em percentual de ocorrência anual no DAMAX, indicando falta de
uniformidade da luz natural, o que pode vir a ocasionar ofuscamento.

Figura 6 – Intervalo das métricas DAMAX para 100lux, 300lux, 500lux e DAMAX calculado.

Foram elaboradas duas saídas gráficas com os resultados obtidos de cada modelo: a primeira apresenta
o percentual de ocorrência de DAMAX para 100lux, 300lux, 500lux e DAMAX calculado; a segunda indica a
ocorrência de DA, UDI<100, UDI100-2000 e UDI>2000 e DAMAX, visando fornecer dados complementares
para as análises, permitindo associar os valores de DAMAX encontrados com indicadores de nível de
iluminância do ambiente. Esses resultados são apresentados para o recorte representativo da fileira central de
sensores dos modelos, representados pelos pontos de número 11, 12, 13, 14 e 15, que ocupam
respectivamente a profundidade de 4,10m, 3,30m, 2,10m, 1,30m e 0,90m em relação à abertura.
Uma vez que os modelos preconizaram por entrada de iluminação natural difusa, com 0% de
incidência de radiação direta, em tese os resultados tendem a apresentar boa uniformidade de luz natural, o
que é verificado através dos resultados encontrados. Como os modelos aumentam gradativamente o tamanho
da abertura e de fração de céu visível, elevando a disponibilidade de luz natural no ambiente, é possível
verificar o comportamento dessas métricas nos modelos com altos níveis de iluminância.

4. RESULTADOS
As simulações demonstram que a métrica DAMAX (obtida automaticamente pelo Daysim) varia em função do
limite mínimo de iluminância de projeto (100-300-500lux), não sendo vinculada à relação entre iluminância
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mínima e máxima ocorrida no ambiente em um dado momento. Assim, para um mesmo modelo simulado
foram obtidos diferentes valores de DAMAX. Nos casos onde foi pré-estabelecido o critério mínimo de 500
lux, o DAMAX apontou grande ocorrência de uniformidade, enquanto que, quando o critério mínimo foi de
100 lux, o DAMAX resulta em pequena indicação de uniformidade por ultrapassar o limite de 1000lux. Foram
encontrados valores de 0% de DAMAX para 500lux (que indica 100% de uniformidade) em todos os modelos
com exceção dos modelos com PAF 90% e FCV médio e grande, onde foi encontrado 1% de DAMAX (que
indica 99% de uniformidade). No DAMAX para 100lux, são obtidos valores de até 98%, o que indica 2% de
uniformidade (Figura 7, Figura 8 e Figura 9). Isso ocorre porque o cálculo do DAMAX considera uniforme
valores de iluminância até 5000lux, quando o critério mínimo é 500lux, e restringe esta faixa de aceitação
para o limite de 1000 lux quando o critério mínimo de iluminância é de 100lux, demonstrando
significativamente menos uniformidade neste último caso devido aos altos índices de iluminância obtidos em
Natal/RN. As ocorrências de UDI dos modelos demonstram que predominam níveis de luz natural difusa
superiores a 1000lux (Figura 7), mesmo quando a abertura é pequena com pouca fração de céu visível (PAF
20% FCV pequeno). Os valores máximos são superiores a 2000 lux em mais de 80% das ocorrências anuais
nos modelos de PAF 90% e FCV grande (Figura 9), com iluminância difusa de até 13.290lux.
Os modelos com FCV pequeno e PAF de 20%, 40% e 60% (Figura 7) são os únicos casos onde
todos os valores encontrados de DAMAX (DAMAX para 100lux, 300lux, 500lux e DAMAX calculado) são iguais,
visto que a grande obstrução à luz natural (pelo pequeno valor de FCV e PAF) acarreta em valores de
iluminância menores que 1000 lux. Quando o PAF é de 90%, mesmo com o FCV pequeno, a métrica DAMAX
para 100lux chega a indicar 44% de ocorrência anual (Figura 7), enquanto as demais métricas indicam 100%
de uniformidade (0% de DAMAX). Essa discrepância entre DAMAX para 100lux e os demais DAMAX aumenta
gradativamente à medida em que o nível de luminosidade aumenta nos modelos, chegando a 98% como
supracitado, no modelo com PAF 90% e FCV grande (Figura 9).
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Figura 7 - Valores de DAMAX, DA e UDI dos modelos com FCV pequeno e PAF de 20%, 40%, 60% e 90%
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Figura 8 - Valores de DAMAX, DA e UDI dos modelos com FCV médio e PAF de 20%, 40%, 60% e 90%.
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Figura 9 - Valores de DAMAX, DA e UDI dos modelos com FCV grande e PAF de 20%, 40%, 60% e 90%.

A Tabela 1 sintetiza os resultados de convergência da métrica DAMAX obtidos na Figura 7, Figura 8 e
Figura 9, sendo evidente a divergência da métrica DAMAX para 100 lux com as demais nos casos de PAF de
20% e 40% e do DAMAX para 100 e 300 lux nos PAFs de 60% e 90%.
Tabela 1– Indicação da ocorrência de DAMAX = ou > 0 dos modelos – Comparativo de convergência.

MÉTRICA
DAMAX 100lux

20peq

20med

20gra

40peq

40med

MODELOS
40gra

60peq

60med

60gra

90peq

90med

90gra

DAMAX 300lux
DAMAX 500lux
DAMAX Calculada

Legenda:

Ocorrência de DAMAX = 0 (uniformidade)

Ocorrência de DAMAX > 1% (ocorrência fora da faixa de uniformidade)

Analisando os dados brutos de iluminância fornecidos pelo Daysim (extensão .ill) do modelo PAF
90% FCV grande (de maior disponibilidade de luz natural), observa-se que a relação entre as iluminâncias
mínima e máxima encontradas nos sensores do ambiente é de 1,5 vezes em sua maioria, com variação
máxima de 3 vezes, valor consideravelmente abaixo de 1/10, conforme orienta norma brasileira. Estes dados
evidenciam que não existem grandes contrastes, além do que, os modelos não possuem entrada de radiação
direta.
Assim, considerando a forma de cálculo de DAMAX obtido pelo Daysim, uma situação hipotética onde
todas as iluminâncias anuais do ambiente no horário de ocupação variam entre 6.000 e 6.050lux (relação
entre iluminâncias mínima e máxima praticamente de 1:1), seria obtido DAMAX para 100-300-500lux de
100% (uniformidade nula, indicando altos contraste ou luz natural direta). Isso se demonstra incompatível
para avaliação da uniformidade de ambientes em locais de alta luminosidade, que fazem uso de luz natural
difusa abundante. Desse modo, a avaliação constata maior coerência no cálculo de uniformidade por meio de
ocorrência da relação de 1/10, considerando a iluminância mínima encontrada num determinado momento
entre os sensores do ambiente, por meio de processamento de dados em planilha do Excel.
A explicação da métrica DAMAX no tutorial do Daysim carece de detalhamento do seu funcionamento,
sendo passível a falta de entendimento por parte do usuário ou pesquisador. Um exemplo é o caso da
pesquisa de Marques (2012), que cita a definição para a métrica DAMAX como “utilizado para indicar a
percentagem de horas no ano que um local é ocupado, na qual o nível de iluminância mínimo em um
determinado ponto do plano de trabalho é excedido em dez vezes e pode fornecer a freqüência e a área onde
se encontram os altos níveis de ofuscamento no espaço”. Esse trabalho usa a métrica DAMAX na Paraíba/PB,
região de alta luminosidade, para verificar possíveis faltas de uniformidade que podem vir a causar
ofuscamento.

5. CONCLUSÕES
Foram constatadas diferenças consideráveis de indicação de uniformidade da luz natural através da
métrica DAMAX para os níveis de iluminância 100-300-500lux com os dados tratados em planilha eletrônica.
A avaliação demonstra que é necessário adequar a forma de cálculo de indicativo de uniformidade de luz
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natural em cidades tropicais com alta luminosidade, como é o caso de Natal/RN. A descrição da métrica, tal
como é colocada pelos autores deve ser revista, pois pode não se aplicar a climas tropicais (não consistir em
indicação de radiação direta ou grandes contrastes) e induzir a análises pouco coerentes. A métrica, tal como
é fornecida pelo programa, pode mascarar algumas situações, não considerando adequadas as situações onde
pode existir iluminação natural difusa abundante e uniforme. É visto que, para cidades tropicais, o cálculo
mais adequado deve ser relativo, considerando a uniformidade a partir da iluminância mínima encontrada no
ambiente, e não da iluminância mínima pré-estabelecida de projeto.
Este trabalho contribui para apresentar limitações e sugestões de melhoria de cálculos do software
Daysim, de acordo com a realidade do clima tropical. Discute a inadequabilidade de utilização da métrica
DAMAX fornecida pelo programa para a cidade de Natal/RN, devido aos altos índices de luminosidade externa.
A falta de estudos que indiquem níveis de iluminância máxima para luz natural difusa adequados a
cidades de grande luminosidade abre margem para uma série de discussões em torno da aplicação das
métricas DAMAX e UDI no contexto tropical, assim como para importação de métodos e critérios de outros
contextos climáticos, sem devida atenção e adequação.
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RESUMO

A configuração espacial das cidades é influenciada pela aplicação de índices urbanísticos, que induzem
geometrias, muitas vezes, impeditivas à disponibilidade adequada da iluminação natural. Assim, este artigo
tem como objetivo apresentar a análise de cenários virtuais para verificar a influência do entorno urbano na
disponibilidade da iluminação natural em ambientes internos. Os cenários foram criados considerando a
legislação do município de Florianópolis/SC, sendo caracterizados por ambientes de escritórios com
aberturas voltadas para fachadas de frente, lateral e fundos, posicionados para diferentes orientações e
também com alturas diversificadas. Os cenários foram modelados no Rhinoceros 5.0 e a simulação no plugin DIVA 4.0, que permitiu calcular o Daylight Autonomy (DA) e Useful Daylight Iluminances (UDI),
medidas dinâmicas de desempenho da iluminação natural baseadas no clima anual - CBDM. Assim, nos
modelos simulados constatou-se que os ambientes com aberturas nos afastamentos frontais e localizados nos
pavimentos superiores são os mais favoráveis à distribuição da iluminação natural. Verificou-se, ainda, que o
desempenho da iluminação é mais vantajoso quando a edificação está limitada pelos afastamentos mínimos
de frente e fundos, o que permite maior afastamento nas laterais. Desta forma, apesar da legislação urbana
limitar a ocupação do solo, as características dos edifícios são resultado da concepção arquitetônica, que
pode ser idealizada a fim de produzir espaços de maior qualidade visual.
Palavras-chave: iluminação natural, medidas dinâmicas, cenários urbanos virtuais.

ABSTRACT

The spatial configuration of cities is influenced by the application of urbanistic indices, which induce
geometries, often impeding the adequate availability of daylight. Thus, this article aims to verify the
influence of the urban environment on the availability of daylight in indoor environments, inserted in virtual
urban scenarios. The virtual scenarios, based on the legislation of the municipality of Florianópolis/SC, are
characterized by office buildings with openings facing the front, side and back façades, positioned for
different orientations and floors. A study was carried out to investigate the configurations of the geometry of
the buildings, varying the urbanization indexes, such as occupation rate and FAR, with the CityZoom
program. The modeling of the scenarios was developed in Rhinoceros 5.0 and in the simulation stage the
DIVA 4.0 plug-in enabled the calculation of Daylight Autonomy (DA) and Useful Daylight Iluminances
(UDI), dynamic measurements of daylight performance based on the annual climate - CBDM. Thus, it was
observed that the environments with openings in the front facade and the upper floors are the most
favourable for the daylighting. Urban legislation limits land use, but the characteristics of buildings are the
result of architectural design, which can be idealized in order to produce higher quality spaces .
Keywords: Daylight, daylight metrics, virtual urban scenarios
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1. INTRODUÇÃO
O uso da luz natural proporciona a qualificação dos ambientes para o desempenho das atividades com maior
eficiência e qualidade. Entretanto, observa-se, frequentemente, nas cidades brasileiras, configurações urbanas
que interferem negativamente na disponibilidade da iluminação natural nos ambientes internos. Tanto o
projeto arquitetônico – atividade privada – quanto às legislações – regulamentação pública – conformam as
variáveis da edificação que influenciarão o seu microclima interno (SCALCO, 2010).
Entretanto, a aplicação dos parâmetros urbanísticos especificados pela legislação, muitas vezes
induzem a um forte adensamento urbano, com pequena flexibilidade na volumetria das edificações e restritos
recuos entre elas. Em 2001, com o advento do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), o EIV – Estudo de
Impacto de Vizinhança, trouxe uma preocupação com a análise de requisitos importantes, como a iluminação
natural. Apesar dessa evolução em termos de legislação urbana, sua aplicação é frequentemente restrita a
empreendimentos de grande porte.
Cada vez mais pesquisadores têm se preocupado em considerar o entorno urbano ao analisar as
condições de iluminação natural, seja nas fachadas ou em ambientes internos. Por algumas décadas, um dos
parâmetros mais reconhecidos na área foi o FLD – Fator de Luz Diurna e FLDV – Fator de Luz Diurna
Vertical. Contudo, esses parâmetros podem ser considerados limitados, pois consideram apenas o céu na sua
condição de encoberto, sem considerar as variações que ocorrem na abóboda celeste.
A disponibilidade da iluminação natural em ambientes internos vem sido avaliada através das medidas
dinâmicas de desempenho. Conhecida como modelagem baseada no clima, se dá através de uma base anual
de dados, promovendo uma maior aproximação do projeto à sua realidade (REINHART, MARDALJEVIC,
ROGERS, 2006). Ao considerar a variação de iluminância ao longo do dia e do ano, permitem avaliar os
efeitos da orientação, da latitude, sendo sensíveis ao uso do espaço, conforme necessidade de iluminação e
tempo de ocupação.
Uma das principais medidas dinâmicas, o Daylight Autonomy (DA) é definido como uma porcentagem
de horas ocupadas por ano em que a iluminância no plano de trabalho atinge um valor previamente
estipulado, possibilitando uma autonomia da iluminação natural em relação à luz artificial. (REINHART et
al., 2006).
Outra medida dinâmica, o Useful Daylight Iluminances (UDI), introduzida por Nabil e Mardaljevic
(2006), considera a porcentagem de horas em um ano em que a iluminância no plano de trabalho atinge um
valor dentro de uma variação confortável. A avaliação da combinação destas medidas também se faz
necessária, visto que, “uma única medida de desempenho não pode indicar adequadamente todos os fatores
envolvidos no sucesso de um sistema de iluminação natural” (IES, 2012).
Reinhart et al. (2016) apresenta uma estrutura baseada em simulações para a formação de regras de
zoneamento, que avalia o desempenho da iluminação natural de tipologias de blocos urbanos comuns em
Nova York. O desempenho dos projetos de massa investigado varia, e em alguns casos, os projetos superam
significativamente estratégias existentes, apoiando as densidades urbanas que são o dobro do zoneamento
atual máximo.
Em relação a estudos no hemisfério sul, ainda existem poucos que consideram o entorno construído
nas análises das medidas dinâmicas de iluminação. Esses estudos podem contribuir na formulação de
recomendações de projetos que visem soluções projetuais, tanto arquitetônicas, quanto urbanas, que
favoreçam a disponibilidade da iluminação natural no processo de projeto.

2. OBJETIVO
O objetivo da pesquisa realizada neste trabalho é verificar a influência do entorno urbano na disponibilidade
da iluminação natural no interior de ambientes de escritórios, inseridos em cenários urbanos virtuais.

3. MÉTODO
O método do trabalho está dividido em três etapas principais: caracterização dos cenários virtuais, com base
nas legislações urbanísticas locais; elaboração das modelagens e simulações computacionais e; tabulação dos
dados e análises dos resultados.

3.1. Caracterização dos cenários urbanos virtuais
Na Macro Área de Usos Urbanos, definida no Plano Diretor do munícipio de Florianópolis/SC, a
Área Mista Central - AMC foi escolhida para a criação dos cenários urbanos, de alta densidade, destinada a
usos residenciais, comerciais e serviços. Na AMC, optou-se por analisar a AMC 6.5 e AMC 16. A tabela 1
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apresenta as características distintas destas duas áreas, sendo denominadas para o estudo, de Área 1 (A1) e
Área 2 (A2), respectivamente.
Tabela 1 - Limites de ocupação do Plano Diretor de Florianópolis/SC para A1 e A2
C.A.

N° Máx.
Pavto
Padrão

T.0. Máx.

Macro Regiões

Áreas

Macro Área de
Usos Urbanos

A1 (AMC 6.5)

6

A2 (AMC 16.5)

12

Área Mín.
do Lote

Testada
Mín. do
Lote

Relação Máx.
testada/
Área máx. do
comprimento do Quarterão
lote

Mín.

Básico

Máximo Total

50%

1

1

4,36

600 m²

15 m

1∕4

2 ha

50%

1

1

6,36

1.050 m²

30 m

1∕4

2 ha

As quadras para o estudo foram definidas como planas e dimensionadas com base na metragem e
testada mínima do lote para o zoneamento em análise (AMC), computando-se um total de 14 lotes por
quadra. Os modelos foram construídos replicando-se, de forma idêntica, a quadra base nove vezes,
avaliando-se um lote da quadra central, a fim de garantir uma aproximação de vizinhança de um contexto
urbano. As dimensões dos lotes foram estipuladas com 15x40m e 30x35m, formando-se as quadras de
105x80m 210x70m, para A1 e A2, respectivamente, com total de 8.400m² e 14.700 m². A caixa do sistema
viário foi definida com vias locais, de 17 metros de largura.

Figura 1 - (a) planta baixa das quadras da A1; (b) quadra da A1 simulada no CityZoom; (c) planta baixa das quadras da A2;
(d) quadra da A2 simulada no Rhinoceros

Em relação as edificações, foi inicialmente realizado um estudo para investigar as diferentes
configurações de geometria, utilizando-se o programa computacional CityZoom (TURKIENICZ, 2004). O
CityZoom permite analisar o potencial construtivo da estrutura urbana (cidade, ruas, quadras, lotes, prédios)
através de parâmetros urbanísticos e da correlação das análises de diferentes modelos de desempenho sobre a
forma construída. O potencial construtivo foi simulado no programa, variando-se os índices e parâmetros
urbanísticos, como taxa de ocupação, índice de aproveitamento e afastamentos.
De acordo com os resultados apresentados na tabela 2, para a A1 optou-se por analisar os modelos
com menor gabarito (2 pavimentos) e maior densidade (T.O.=50%); e maior gabarito (6 pavimentos) e
menor densidade (T.O. =17%).

Área

A1

Tabela 2 - Estudos de ocupação para A1

2A

6

50% (máx.)

Área
Máx.
Pavto
(m²)
300

1

1,5

1,5

7,5

7,5

1,5

300,00

2B

6

50%

300

1

1,5

1,5

4

1,5

3,2

296,70

593,40

3

9

33%

200

1

8,9

8,9

3

199,80

599,40

4

12

25%

150

1

5

15

20%

120

1

6

18

17%

100

1

H Total
N° de
Edificação
Pavto
(m)

T.0.

Afastamento Mín.
C.A.
(aprox.) Frente Fundos Lateral

4

3
3,6

3
3,6

Afastamento Modelo
Frente

Área Const.
Área Const. Total
Pavto
(máx=600m²)
Fundos Lateral Modelo
600,00

11,7

11,7

3

149,40

597,60

13,35

13,35

3

119,70

598,50

13,6

13,6

3,6

99,84

599,04

No modelo de apenas 1 pavimento, não é possível alcançar o coeficiente de aproveitamento básico, e
por este motivo, foi excluído da análise. O modelo de 2 pavimentos permite variação da geometria da
edificação e apresenta duas variações, sendo a variação A, quando a edificação tem os afastamentos laterais
mínimos, e a variação B, os afastamentos de frente e fundos mínimos (figura 2). Ressalta-se, que quando as
edificações não são limitadas pelos afastamentos, optou-se por locá-las centralizadas em relação ao lote.
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Figura 2 - Estudo de ocupação para A1 (a) e A2 (b)

Como resultado do estudo para a A2, nota-se na tabela 3, a utilização do mesmo critério da A1,
escolha para análise dos modelos de 2 (variação 2A e 2B) e 12 pavimentos (máximo permitido). Observa-se,
que para a edificação alcançar o máximo do gabarito permitido, foi necessário o acréscimo do coeficiente de
aproveitamento, seja de uso da Outorga Onerosa do Direito de Construir ou da Transferência do Direito de
Construir, em até 4,29.
Tabela 3 - Estudos de ocupação para A2
H total
Área N° de Pavto Edificação
(m)
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
A2

6A
6B
7A

6
9
12
15
18

T.0.

Área Máx.
Pavto (m²)

C.A.
(aprox.)

50% (máx.)

1

50%

1

50%

Afastamento Mín.

Afastamento Modelo

Frente Fundos Lateral Frente

Área Const.
Pavto
Fundos Lateral
Modelo

Área Const.
Total

7,8

7,8

1,5

523,80

1.047,60

4

1,5

6,15

522,15

1.044,30

1,5

6,6

6,6

3

523,20

1.569,60

50%

1,5

4

3

5,65

523,60

1.570,80

50%

2

6,6

6,6

3

523,20

2.092,80
2.094,40

1,5

3

1,5

3

50%

2

4

3

5,65

523,60

50%

2,5

6,6

6,6

3

523,20

2.616,00

50%

2,5

4

3

5,65

523,60

2.618,00

50%
50%

525

3

4

3

3,6

3,6

4,2

4,2

4,8

4,8

6

6

3,6

524,40

3.146,40

4

3,6

5,45

523,34

3.140,04

5,35

5,35

4,2

524,88

3.674,16

4

4,2

5,25

522,60

3.658,20

4,65

4,65

4,8

524,28

4.194,24

4

4,8

5

524,00

4.192,00

50%

3,5

50%

3,5

50%

4

50%

4

27

47%

4,21

5,4

5,4

4

5,4

5,4

491,52

4.423,68

10

30

43%

4,28

6

6

6,66

6

6

450

4.500,00

11

33

39%

4,29

6,6

6,6

7,75

6,6

6,6

409,92

4.509,12

12

36

34%

4,14

7,2

7,2

4,59

7,2

7,2

362,08

4.344,96

7B
8A
8B
9

21
24

4,59

A partir do modelo de 7 pavimentos, o afastamento lateral é maior do que o afastamento de frente.
Observa-se ainda, que a partir do modelo de 9 pavimentos, não é mais possível atingir T.O. de 50% (máxima
permitida).
Em relação à caracterização dos cenários, definiu-se salas de escritório como tipologia para análise da
disponibilidade da iluminação natural. O layout tem formato retangular, com circulação horizontal e vertical
centralizada no pavimento. As esquadrais foram locadas no centro da parede e a soma total das áreas dos
vãos de iluminação corresponde a 1/6 da área útil do ambiente, conforme mínimo permitido para este tipo de
ocupação, no Código de Obras e Edificações de Florianópolis. Definiu-se pé-direito de 3 m.

1823

4

Tabela 4 - Características do layout interno da A1
Área A1
Dimensões do Lote:

15x40=600 m²

Dimensões Ambiente
N° Máx. de
Ambiente
Pavto
Comprimento Largura
2
Cenário 1
Variação A
2
Cenário 2
Variação B
6
Cenário 3

M²

Posição da
Abertura em
relação a rua

Dimensões
Aberturas
(LxH/P)

1

5,775

5,225

29,2

Frente

3,8x1,3/0,9

2

5,225

5,1

26,65

Lateral

3,5x1.3/0,9

Frente

2,6x1,3/0,90

1

5,05

4,075

19,71

2A

5

3,4

17,00

2B

5

3,4

17,00

3

5,05

4,075

19,71

Fundos

2,6x1,3/0,90

1

7,5

4,5

33,75

Frente

4,4x1,3/0,9

Lateral

2,2x1,3/0,9
2,2x1,3/0,9

Afastamento
Frente Fundos Lateral
7,5

7,5

1,5

4

1,5

3,2

13,6

13,6

3,6

Figura 3 - Cenário 1, 2 e 3 da A1.

Tabela 5 - Características do layout interno da A2
Área 2
Dimensões do Lote:

30x35=1.050 m²

Dimensões Ambiente
N° Máx. de Ambiente
Comprimento Largura
Pavto
2
1
9,475
5,725
Cenário 1
1A
8,75
5,725
Variação A
1
8,625
6,35
2
Cenário 2
2
6,35
7,9
Variação B
3
8,625
6,35
12
Cenário 3

M²
53,19
50,09

Posição da
Abertura em
relação a rua
Frente

Dimensões
Aberturas
(LxH/P)
2 x 3,45x1,3/0,9
5,725x1,5/0,7

53,72

Frente

6,9x1,3/0,9

50,16

Lateral

6,35x1,35/0,85

53,72

Fundos

6,9x1,3/0,9

1

7,575

4,775

35,16

Frente

4,60x1,3/0,9

2

6,9

3,715

32,95

Lateral

4,3x1,3/0,9

Afastamento
Frontal Fundos Lateral
7,8

7,8

1,5

4

1,5

6,15

4,59

7,2

7,2

Figura 4 - Cenário 1, 2 e 3 da A2.

3.2. Elaboração e modelagem das simulações computacionais
Para cada área de estudo foram criados 3 cenários urbanos virtuais totalizando um total de 116
simulações. O programa computacional utilizado para a modelagem dos cenários foi o Rhinoceros 5.0. e para
a etapa de simulação, o plug-in DIVA 4.0.
As medidas dinâmicas de desempenho da iluminação natural baseadas no clima anual – CBDM
utilizadas para o estudo foram o Daylight Autonomy (DA), considerando o valor estimulado em 300 lux; e
Useful Daylight Iluminances (UDI), com valor dentro da variação de 300 a 3.000 lux.
O arquivo climático da cidade de Florianópolis utilizado para a realização das simulações foi em
formato SWERA. Em relação aos materiais, definiu-se refletância do piso, parede e teto, respectivamente,
20%, 50% e 70% e transmitância do vidro de 88%. Em relação ao entorno, considerou-se o piso de 20% de
refletância para lotes e viário e para as paredes externas das edificações do entorno, refletância de 50%. Os
pontos de análises foram distanciados de 50 em 50 cm, à 80cm em relação ao piso.

3.3. Tabulação dos dados e análise dos cenários virtuais
Este estudo foi dividido em 3 etapas, discriminadas e analisadas a seguir.

Figura 5 - Divisão das etapas de estudo
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Na 1ª etapa foram escolhidos três parâmetros para análise dos ambientes em estudo: a posição da
abertura do ambiente em relação à rua (frente, lateral e fundos), o pavimento (térreo, intermediário e
cobertura), e por fim, a orientação solar (sul, norte, leste e oeste).
Segundo a posição da abertura em relação à rua, os ambientes foram classificados como: ambientes 1
(frente), ambientes 2 (lateral) e ambientes 3 (fundos). Para a tabulação dos dados desta etapa foram
considerados os resultados dos 3 pavimentos e das 4 orientações analisadas. Ressalta-se que no ambiente 1A,
da A2, devido a limitações do layout para atende as exigências da legislação (necessário uma soma total das
áreas dos vãos de iluminação de 1/6 da área útil do ambiente) foi colocado outra abertura na lateral. Este é o
único ambiente que possui aberturas na fachada principal (frente) e lateral, e optou-se por considerá-lo
ambiente 1.
Como resultados, pode-se verificar na tabela 6, que os ambientes 1 foram os que obtiveram maiores
valores de DA e UDI, seguidos pelos ambientes 2 e os ambientes 3, computando-se valores médios de
90,40%, 75,28% e 69,04%, e 71,80%, 65,54% e 60,86%, respectivamente.
Tabela 6 - Porcentagem média de DA e UDI dos modelos analisados
Medida
Dinâmica

A1
Cenário 1

A2

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Amb. 1

Amb. 2

Amb. 1

Amb. 2A

Amb. 2B

Amb. 3

Amb. 1

Amb. 1A

Amb. 1B

Amb. 1

Amb. 2

Amb. 3

Amb. 1

Amb. 2

DA

91,21

62,16

90,07

85,47

84,65

66,67

91,48

88,08

92,12

96,87

84,33

71,40

82,96

59,77

UDI

77,40

55,54

76,36

75,17

74,50

58,99

74,24

68,61

70,40

62,76

70,14

62,72

72,83

52,34

Os ambientes 1 são os que apresentam valores mais significativos de DA, pois além do afastamento
frontal, existe o espaçamento livre de obstruções pela presença do sistema viário. Os menores valores de DA
foram computados para os ambientes 2 (62,16%), do cenário 1, e ambiente 3 (66,67%), do cenário 2, do A1 e
da A2, o ambiente 2 (59,77%) do cenário 3. Como justificativa, percebe-se que são exatamente esses
ambientes que possuem os afastamentos mínimos de laterais e fundos.
Como exemplo, a figura 6 mostra os ambientes do cenário 2, da A2, onde a declividade dos valores
de DA, variam em média entre 97%, 85% e 72%, referente ao ambiente 1 (frente), ambiente 2 (lateral) e
ambiente 3 (fundos), respectivamente.

Figura 6: (a) planta baixa do modelo do cenário 2, da A2; (b) resultados do DA dos ambientes do cenário 2, da A2.

Ainda, na tabela 7, os resultados acima levantados, quando o ambiente 1, do cenário 2, da A1 foi
simulado para à orientação norte, e ambientes 2A e 2B, para leste, e por fim, o ambiente 3 para à orientação
sul, o resultado do DA apresentou-se elevado nos ambientes 1 e 2.
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Tabela 7 - Valores de DA e UDI dos ambientes do Cenário 2, da A1

Figura 7: planta baixa do
modelo do cenário 2, da
A1

Os valores computados de UDI, nas estações de trabalho localizadas próximas as aberturas,
principalmente à norte, tem grande chance de causar ofuscamento (variável estipulada confortável de 3.000
lux), e assim a necessidade de uso de dispositivo de sombreamento, acarretaria diminuição do valor de DA.
Ainda assim, observou-se grande uniformidade no centro do ambiente, à norte, com DA muito elevado.
Entretanto, no ambiente 3, ocorre grande probabilidade de desconforto visual, pois a iluminância no plano de
trabalho (h=80cm) não atinge o valor dentro da variável confortável estipulada de 300 lux, nos fundos do
ambiente.
O segundo parâmetro analisado foi o pavimento. O pavimento térreo e o pavimento cobertura,
correspondente ao 1° e 2° no cenário 1 e 2, para as duas áreas de estudo, e para o cenário 3, os pavimentos 1°
e 6°, e 1° 12°, para A1 e A2, respectivamente. Posteriormente, analisou-se ainda, as diferenças dos
percentuais dos pavimentos intermediários (3° e 6°) dos cenários 3, para A1 e A2. Os ambientes foram
divididos, conforme critério anterior, em ambiente 1, 2 e 3 e considerou-se para análise, os percentuais das
quatro orientações.
Tabela 8 - Diferença do percentual de DA e UDI entre pavimento térreo e pavimento cobertura
A1
Pavimentos
Térreo

A2

DA

UDI

DA

UDI

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3 Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3 Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3 Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3
(frente)
(Lateral)
(Fundos)
(Frente)
(Lateral)
(Fundos)
(Frente)
(Lateral)
(Fundos)
(Frente)
(Lateral)
(Fundos)
75,02
58,29
45,77
71,74
51,34
47,54
87,90
64,55
50,29
83,30
58,68
51,90

Cobertura

93,51

90,30

83,06

79,22

78,51

72,21

96,55

88,03

90,90

65,41

73,25

77,90

Porcentagem

6,4%

39,9%

65,2%

5,6%

34,7%

57,8%

15,9%

50,0%

75,1%

9,7%

42,7%

63,9%

Conforme o esperado, os resultados indicam que os ambientes 1 foram os que obtiveram as menores
diferenças entre percentuais de DA e UDI entre os pavimentos analisados, seguidos pelos ambientes 2 e 3.
Nos ambientes 2 e 3, existe uma variação percentual mais significativa entre pavimentos, com evidência para
os ambientes 3 da A1 e A2.
Nestes ambientes, o afastamento de fundos é de 1,50 (valor mínimo permitido na legislação) e
observa-se que no pavimento térreo da A2, o valor do DA de 51,90%, aumentou para 90,90% no pavimento
cobertura, computando-se uma diferença maior que 75% entre pavimentos.
Ainda na análise dos pavimentos, foi realizada as simulações com os pavimentos intermediários (3° e
6°, de A1 e A2, respectivamente) dos cenários 3. Os resultados confirmam que as diferenças percentuais
entre pavimentos são maiores, quanto menor for o afastamento do ambiente de estudo em relação à outras
edificações. No ambiente 1, da A1, o afastamento frontal é de 13,60 (mín. 4m), e observa-se menor diferença
dos valores entre pavimentos. No ambiente 1 e 2 da A2, o afastamento de frente é de 4,59m e de lateral é de
7,20m, respectivamente, o que corresponde ao mínimo exigido pela legislação. Os resultados apresentam
diferença significativa, como por exemplo, 27% entre o 1° e o 12° no ambiente 1, e no ambiente 2, uma
diferença maior que 95% entre pavimentos.
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Tabela 9 - Comparação dos resultados de DA entre pavimentos
A1 - Cenário 3 - DA
Pavimento

Ambiente 1

A2 - Cenário 3 - DA
Pavimento

A2 - Cenário 3 - DA

Ambiente 1 Pavimento

Ambiente 2

Térreo

87,69

Térreo

72,82

Térreo

42,06

Intermediário

92,80

Intermediario

85,10

Intermediario

54,54

Cobertura

93,97

Cobertura

92,48

Cobertura

82,72

DIF. entre 1 e 3

5,8%

DIF. entre 1 e 6

16,9%

DIF. entre 1 e 3

29,7%

DIF. entre 3 e 6

1,3%

DIF. entre 6 e 12

8,7%

DIF. entre 6 e 12

51,7%

DIF. entre 1 e 6

7,2%

DIF. entre 1 e 12

27,0%

DIF. entre 1 e 12

96,7%

Figura 8 – Planta baixa dos modelos
dos cenários 3, da A1 e A2

Ao fim desta 1ª etapa, os ambientes foram simulados com as aberturas voltadas para as 4 orientações
solares: sul, norte, leste e oeste, e mantiveram-se os critérios de análise, ou seja, a divisão dos ambientes em
1, 2 e 3, e considerou-se todas os pavimentos para a avaliação. Os resultados dos valores médios de DA e
UDI, nos ambientes 1, não apresentam diferenças significativas nas 4 orientações estudadas, sendo
computado porcentagens médias de 91,45%, 91,03%, 90,57% e 88,55%, para leste, oeste, norte e sul,
respectivamente. Ressalta-se que estes são os ambientes que possuem maiores afastamentos (frontal), e
assim, estão mais livres de obstruções.
Apesar da fachada sul ter atingido menor valor de DA, registrou-se, por outro lado, o maior valor de
UDI, de 73,86%, seguidos de 69,89%, 67,70% e 64,97%, para leste, oeste e norte. Estes resultados apontam
para a importância da combinação destas medidas, observando-se que apesar de ter obtido DA inferior (mas
próximo do valor da fachada que obteve melhor resultado), a fachada sul, pode apresentar melhor
desempenho da iluminação natural do que nas demais orientações, pois os valores de UDI encontram-se mais
favoráveis, dentro da variável confortável, e assim, tem menor probabilidade da ocorrência de desconforto
visual.
Ainda sobre os resultados dos ambientes 1, realizou-se um estudo complementar para comparar a
distribuição da iluminação natural dos ambientes 1A (abertura frente e lateral) e 1B (somente frente) no
pavimento térreo, do cenário 1, da A2. Os resultados indicam valores médios de DA maior para 1B (92,12%)
do que para 1A (88,08%). Já os valores de UDI, apontam resultados maiores para 1A (70,40%) do que para
1B (68,61%), ou seja, distribuição da iluminação natural no interior muito similar. Na fachada norte observase provável desconforto visual no fundo do ambiente, e nas fachadas leste e oeste, próximo as aberturas.
A dimensão do afastamento lateral de apenas 1,5m (valor mínimo), pode justificar o motivo pelo
qual a colocação de mais uma abertura na lateral do ambiente 1A, não colabora significativamente para a
melhoria da distribuição da iluminação natural no interior.
Tabela 10 – Comparação dos resultados de DA e UDI para os ambientes 1A e 1B, no cenário 1, da A2

Figura 9 - Planta baixa
do cenário 1, da A2

Em relação aos ambientes 2, computou-se DA médio de 77,93%, 74,69%, 74,64% e 73,85%, para as
orientações à leste, oeste, sul e norte. Em relação ao UDI, a fachada sul obteve maior valor, com 73,90%.
Nas demais fachadas, os resultados foram 67,13%, 63,87% e 61,57%, para leste, oeste e norte.
Nos ambientes 3, os resultados também foram muito similares, com DA médio igual a 73,44%,
68,91%, 67,95% e 65,87%, para sul, leste, oeste e norte, respectivamente. Para os valores médios de UDI,
computou-se 67,36%, 60,56%, 59,50% e 56,02%, para sul, leste, oeste e norte.
O estudo da 2ª etapa teve como propósito a análise da variação da geometria dos cenários 1 e 2 da A1
e A2. Esses cenários possuem modelos com a mesma taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, mas
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diferentes afastamentos. Nos cenários 1, os modelos estão limitados no afastamento mínimo lateral e nos
cenários 2, aos afastamentos de frente e fundos. Na A1, os ambientes 1 e 2 do cenário 1 foram comparados
com os ambientes 1 e 2A do cenário 2, e na A2, o ambiente 1B do cenário 1 foi comparado com o ambiente
1 do cenário 2. Neste estudo foram consideradas as 4 orientações e os pavimentos térreos e cobertura.
Tabela 11 - Comparação dos resultados dos cenários
1 e 2, de A1 e A2
Cenários

A1

A2

DA

UDI

DA

UDI

1

76,68

66,47

92,12

69,50

2

87,77

75,77

96,87

62,76

Figura 10 - Planta baixa dos cenários 1 e 2, da A1 e A2.

De acordo com os resultados, observa-se que os cenários 2 são os que computaram os maiores
valores de DA e confirma que o afastamento lateral é importante para favorecer a disponibilidade da
iluminação no interior dos ambientes. Na A1, o afastamento lateral no cenário 2 (3,20m) dobrou em relação
ao Cenário 1 (1,50m) e o resultado de DA, aumentou 14%. Na A2, apesar do maior afastamento frontal no
cenário 1 (7,80m), o valor de DA é maior para o cenário 2. Nesta situação, é a geometria do ambiente que
está influenciando na disponibilidade da iluminação natural no interior do ambiente. No cenário 2, a
profundidade do ambiente é menor (6,35m) do que no cenário 1 (8,75m).
A etapa 3 tem como propósito analisar a relação da densidade e gabarito dos modelos. Os cenários 2
foram os escolhidos para o estudo comparativo com os cenários 3, devido maior similaridade da geometria
do que nos cenários 1. O modelo do cenário, na A1 foi relocado para ficar no afastamento mínimo de 4m,
igual a situação do modelo do cenário 2. Para esta análise considerou-se os resultados somente do pavimento
térreo e as 4 orientações dos ambientes 1.
Tabela 12- Comparação de densidade e gabarito para os
cenários 2 e 3, da A1 e 2 e 3, da A2.

Figura 11 - Planta baixa dos cenários 2 e 3, da A1 e 2 e 3, da A2

Observando-se os resultados da tabela 12, repara-se que para A1, os valores de DA e UDI são
próximos para o cenário 2 e 3, conforme o esperado, visto que as características da geometria, por exemplo,
profundidade do ambiente, metragem quadrada do ambiente, área das aberturas são similares, assim como os
parâmetros urbanísticos similares, como afastamento frontal igual de 4 metros e os laterais, com 3,20m e
3,60m, respectivamente.
Nos cenários 2 e 3 da A2, o valor de DA aponta o cenário 2 como o mais favorável na disponibilidade
da iluminação natural no interior. Faz-se necessário uma investigação mais aprofundada de variáveis que
influenciam a disponibilidade da iluminação natural no interior dos ambientes, como por exemplo, o controle
da luz solar refletida pelo entorno. Assim, simulou-se o ambiente 1 (orientação a norte) do cenário 2 e 3, sem
o entorno urbano, além de substituir a refletância dos materiais das paredes externas de 50% para 10%.
Como resultado, para A1, o DA desconsiderando o entorno passou de 94,72% para 96,84%, um aumento de
2,2% e em relação a refletância do material, a substituição por 10%, acarretou numa diminuição do DA em
somente 0,6%, computando-se 94,13%. Para A2, o DA desconsiderando o entorno passou de 75,7% para
95,64%, um aumento de 26% e em relação a refletância do material, a substituição por 10%, acarretou numa
diminuição do DA em 23%, computando-se 61,06%.

5. CONCLUSÕES
A configuração espacial das cidades é fortemente influenciada pela aplicação de índices urbanísticos,
que induzem volumetrias, muitas vezes impeditivas à disponibilidade adequada de iluminação natural. Na
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maioria dos casos, a legislação urbanística limita-se a definir índices genéricos de ocupação, deixando de
considerar critérios importantes que possam favorecer o desempenho da iluminação natural.
Nos modelos simulados contatou-se que os ambientes localizados nos afastamentos frontais são os
mais favoráveis à distribuição da iluminação natural, pois encontram-se mais livres de obstruções.
Em relação aos pavimentos, observou-se, como esperado, que os inferiores são menos favoráveis à
disponibilidade da iluminação natural. Mesmo assim, a legislação não contempla critérios diferenciados em
relação à altura dos pavimentos, que poderiam induzir ao melhor aproveitamento da iluminação no interior
dos ambientes.
Quanto ao estudo das aberturas em diferentes orientações, observou-se melhores resultados de DA
para a fachada leste e de UDI para a fachada sul. O estudo de ocupação da edificação do lote mostra a
possibilidade de variações na geometria de uma edificação, para uma determinada taxa de ocupação.
Verificou-se, ainda, que o desempenho da iluminação é mais favorável quando a edificação está limitada
pelos afastamentos mínimos de frente e fundos, o que permite maior afastamento nas laterais. Entretanto,
observa-se que para o melhor aproveitamento da edificação no lote, tende-se a priorizar maiores
afastamentos na frente e nos fundos, o melhor uso da área livre restante, seja para lazer, espaço verde ou
estacionamento, entre outros. Em relação à densidade, percebeu-se que os modelos mais densos (maior taxa
de ocupação e menor gabarito) apresentaram-se mais favoráveis a disponibilidade da iluminação natural no
interior dos ambientes. Ressalta-se que o estudo foi feito replicando, de forma idêntica, a quadra base nove
vezes. Sabe-se do dinamismo das cidades e o desafio de prever o entorno, mas este parâmetro utilizado foi
importante para comparar os volumes dos modelos simulados, sem a interferência de variáveis externas que
poderiam interferir nos resultados.
A legislação urbana limita a ocupação do solo, porém a forma dos edifícios é resultado da concepção
arquitetônica, que pode ser idealizada a fim de produzir espaços de maior qualidade. Dessa forma, a grande
complexidade deste fenômeno constitui o desafio no estudo da iluminação natural em ambientes internos,
onde o processo deve ser avaliado como um todo. As condições da iluminação natural devem ser atendidas
tanto em qualidade quanto em quantidade, considerando desde a distribuição da luz, as características do
meio urbano e o desempenho da edificação, definindo materiais e elementos utilizados nas superfícies
envoltórias, até efetivamente atingir o espaço interior.
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RESUMO
O aumento e envelhecimento das populações urbanas é uma tendência mundial. Os países mais
desenvolvidos já se preparam para esse fenômeno, estabelecendo estratégias mais sustentáveis e requisitos de
economia de recursos para suas cidades, onde a iluminação pública desempenha papel fundamental. Muitos
desses projetos se destacam pela eficiência energética, desconsiderando, porém, alguns aspectos relacionados
à acessibilidade universal em iluminação. Quando iluminadas adequadamente, as cidades se tornam mais
acessíveis e proporcionam autonomia para os idosos no ambiente construído. Considerando outras
condicionantes que incluam a população em envelhecimento, essas cidades podem ser denominadas “AgeFriendly”. Nova Iorque e Porto Alegre foram consideradas pioneiras pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) em seus respectivos países (Estados Unidos e Brasil) ao receberem essa classificação. A
acessibilidade universal em iluminação é pouco conhecida e muitas vezes negligenciada, inclusive pela
legislação, o que tem permitido que iluminação pública, mesmo quando considerada sustentável e eficiente
energeticamente, possa ser avaliada como inadequada em relação à acessibilidade visual urbana. O estudo
apresentado neste artigo revisa os principais conceitos envolvidos no tema, assim como as diretrizes
existentes. A partir dessa revisão é apresentado um estudo de caso piloto, baseado no Método do Observador
(AGUIAR, 2016). Nesse estudo foram avaliados trechos dos bairros Moinhos de Vento em Porto Alegre e
Upper West Side em Manhattan, na cidade de Nova Iorque, tendo como objetivo traçar um comparativo do
grau de acessibilidade em iluminação existente entre as duas localidades. Esse comparativo leva em
consideração suas diferentes condições econômicas, a quais leis e normas de iluminação pública e
acessibilidade estão subordinadas e se estas estão sendo atendidas. Os resultados obtidos indicam que, apesar
da classificação age-friendly e da existência de legislação, nenhum dos trechos pode ser considerado
acessível em termos de iluminação pública. Isso indica a necessidade de maiores estudos e divulgação do
tema, já que a tendência mostra o aumento dessas demandas juntamente ao o envelhecimento da população
mundial.
Palavras-chave: iluminação pública, acessibilidade universal, idosos, age-friendly, cidades.

ABSTRACT
The increase and aging of urban populations is a worldwide trend. More developed countries are already
preparing for this phenomenon, establishing more sustainable strategies and resource saving requirements for
their cities, where public lighting plays a fundamental role. Many of these projects stand out for energy
efficiency, however, disregarding some aspects related to universal accessibility in lighting. When properly
lit, cities become more accessible and provide autonomy for the elderly in the built environment.
Considering other conditioning factors that include the aging population, these cities can be called "AgeFriendly". New York and Porto Alegre were considered pioneers by the World Health Organization (WHO)
in their respective countries (United States and Brazil) when receiving this classification. Universal
accessibility in lighting is poorly known and often neglected, including by legislation, which has allowed
public lighting, even when considered sustainable and energy efficient, to be assessed as inadequate in
relation to urban visual accessibility. The study presented in this article reviews the main concepts involved
in the theme, as well as the existing guidelines. From this review a pilot case study based on the Observer
Method (AGUIAR, 2016) is presented. In this study, sections were evaluated in Moinhos de Vento (Porto
Alegre) and Upper West Side (Manhattan, New York), to compare the degree of accessibility in lighting
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between the two locations. This comparative takes into account the different economic conditions; To which
laws and standards of public lighting and accessibility are subordinate; And whether these are being met. The
results indicate that, despite its age-friendly classification and the existence of legislation, none of the
sections can be considered accessible in terms of public lighting. This indicates the need for further studies
and dissemination of the topic, since the trend shows the increase of these demands together with the aging
of the world population.
Keywords: public lighting, universal accessibility, elderly, age-friendly, cities.

1. INTRODUÇÃO
Dados publicados no ano de 2013 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e em 2015 pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirmam que a sociedade brasileira está envelhecendo
rapidamente e que metade da população do país vive hoje em cidades. As mesmas instituições estimam que
no ano de 2050 90% dos brasileiros venham a viver em cidades e, -a nível mundial-, uma a cada cinco
pessoas venha a ter mais de 60 anos de idade. Dentre todas as mudanças substanciais que devem ocorrer para
acomodar esse crescente contingente ao longo dos próximos anos, fatores como a sustentabilidade das
cidades, acessibilidade universal, inclusão social e nível de independência dos idosos no espaço construído
devem ser priorizados em políticas e planejamento urbanos.
As cidades denominadas age-friendly1 já são uma realidade em muitos países, principalmente nos
mais desenvolvidos. No ano de 2010 Nova Iorque tornou-se a primeira cidade do mundo a participar da ação
proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com objetivo de tornar as cidades mais acessíveis a
pessoas de qualquer idade. Desde novembro de 2015, Porto Alegre é a primeira capital estadual brasileira a
ser considerada pela OMS como Cidade Amiga do Idoso e desde então, é responsável por desenvolver um
planejamento estratégico a fim de oferecer uma melhor qualidade de vida para esse público em crescimento.
Londres, capital nacional da Inglaterra, e a cidade de Fremantle na Austrália publicaram estudos sobre suas
condicionantes e aplicações nos anos de 2007 e 2011 respectivamente. As cidades acima citadas estão entre
outras que já publicaram acerca da aplicação do tema através de guias e relatórios.
Dentre os parâmetros a serem levados em consideração para elaborar um plano com tamanha
abrangência, a luz exerce papel essencial em aspectos como acessibilidade e qualidade de vida, que são
inerentes ao tema tanto no ambiente construído na escala urbana como nas edificações. Apesar disso, a
iluminação ainda é comumente vista como elemento secundário nos projetos arquitetônicos e planejamentos
urbanos, e, no segundo caso, muitas vezes requisitada apenas como item essencial à segurança. Porto Alegre
investiu nos últimos anos na renovação de luminárias e lâmpadas públicas, porém os projetos são voltados
quase que exclusivamente à segurança e à economia de energia, sem considerar todos os outros
condicionantes envolvidos na sua aplicação. Fresteiro (2001) afirma que a iluminação como um dos
componentes do espaço construído está subordinada aos objetivos e características dele como um todo.
Sendo assim, contribui com as sensações que esse local proporciona e deve facilitar o acesso a ele, a
definição do espaço e as atividades ali executadas.
A iluminação como fator de acessibilidade universal não é mencionada na literatura propriamente
como um conceito. Então inicialmente é apresentada nesse artigo uma exploração conceitual e documental
acerca do tema, criando embasamento teórico para posterior aplicação em estudo-piloto, onde dados foram
coletados, analisados e comparados com as diretrizes a que cada localidade está subordinada. Parte do
desenvolvimento do estudo-piloto é apresentado nesse artigo, que atém-se a levantar dados através de
caminhadas guiadas por mapas e percursos previamente demarcados; e desenvolver registros em anotações,
imagens e medições específicas; com intuito de identificar o estado atual da acessibilidade em iluminação em
duas localidades, baseando-se no Método do Observador (AGUIAR, 2016).
A fim de analisar o comportamento da iluminação pública em relação à acessibilidade visual foram
selecionadas duas cidades reconhecidas pela OMS como age-friendly: Nova Iorque (EUA) e Porto Alegre
(BR), as quais fazem parte de uma investigação inicial acerca do tema. O estudo-piloto em andamento é
baseado em uma análise paralela de trechos do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e do bairro Upper
West Side, no distrito de Manhattan, em Nova Iorque. As duas localidades se encontram em países com
diferentes condições econômicas e ambos os bairros contam com grande percentual de idosos em seus
territórios: no bairro Moinhos de Vento, 26,9% dos residentes são maiores de 65 anos, e no Upper West Side,

1

Tradução da autora: a definição mais correta do termo age-friendly é “acessível a qualquer idade”, porém, como o termo ficou
vinculado às ações em prol da sociedade em envelhecimento, instituições brasileiras traduziram como “amiga do idoso”.
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esse índice é de 22,3%. A análise paralela visa enriquecer o embasamento sobre o tema e trazer possíveis
soluções já utilizadas ou regulamentadas em Nova Iorque para o contexto porto-alegrense, além de medir o
grau de acessibilidade em iluminação da capital gaúcha quando comparada ao contexto internacional.

2. OBJETIVO
O objetivo principal deste artigo é conceituar e traçar um comparativo do grau de acessibilidade em
iluminação existente entre dois trechos selecionados em localidades com diferentes condições econômicas,
identificar a quais leis e normas de iluminação pública e acessibilidade estão subordinados e se estas estão
sendo atendidas.

3. EXPLORAÇÃO CONCEITUAL E DOCUMENTAL
3.1. Iluminação e acessibilidade visual
Boyce (2003) dedica um capítulo inteiro do livro Human Factors in Lighting para discorrer sobre as
consequências e dificuldades vinculadas ao processo de envelhecimento nos sistemas visual e hormonal
humano e como a iluminação pode amenizá-las. Essas transformações ocasionam desgaste óptico, alterações
neurais, doenças que acarretam cegueira ou baixa visão, alterações na performance visual e no ciclo
circadiano. Ao envelhecer, o olho passa a não ter mais a mesma capacidade de foco, a quantidade de luz que
atinge a retina torna-se reduzida e difusa e o espectro da luz que alcança a retina chega alterado. Todas essas
transformações causam diferenças perceptíveis quanto à sensibilidade à luz, redução da acuidade visual,
redução da distinção de cores (em especial as cores escuras) e grande sensibilidade ao ofuscamento. Na
realização de tarefas diárias, essas alterações ocasionam dificuldades em enxergar em condições de luz
difusa (o que pode acarretar quedas ou lesões em ambientes mal iluminados), demora na adaptação visual em
passagens repentinas de áreas escuras para claras (comum em acessos e próximo a janelas) e dificuldade para
leitura, entre outras. Segundo o autor, algumas dessas consequências do envelhecimento podem ser
amenizadas com o uso adequado da iluminação.
Entre as deficiências mais comuns em pessoas acima de 65 anos, a visual é a mais expressiva.
Grande parte desse público convive com alguma doença relacionada à perda ou decréscimo da capacidade
visual, o que é chamado de baixa visão ou visão subnormal. Existem formas de iluminar que ajudam a
compensar, em parte, os efeitos de doenças relacionadas à visão e a melhorar a performance visual perdida
ao longo dos anos. Os mesmos critérios podem ser adotados para iluminação de espaços comuns a usuários
de todas as idades, incluindo jovens sem problemas visuais e idosos que não convivem com nenhuma dessas
doenças, mas que sofrem com as perdas naturais na performance visual. Vários estudos e guias de
iluminação para idosos trazem soluções aplicáveis que ajudam a compensar as alterações no sistema visual.
Entre as recomendações mais citadas por Boyce (2003), Sanz (2003), Brawley (2009) e em guias publicados
nos Estados Unidos (2006) e na Suíça (2016) estão:
- Iluminação sem contrastes bruscos entre ambientes diferentes. As transições de espaços mais
escuros para outros melhor iluminados devem ser tratadas de forma que a quantidade de luz não se altere
abruptamente. Garantir a redução ou aumento gradual na iluminação de um local para outro, melhora os
efeitos da sensibilidade à luz e tempo de adaptação do olho.
- Iluminação sem contrastes bruscos também dentro do mesmo ambiente, mantendo a maior
uniformidade possível e evitando o “efeito zebra” que cria áreas de sombra muito marcada e pode confundir
o usuário, dificultando a identificação de barreiras e a percepção do espaço como um todo.
- O aumento do contraste de iluminação nos detalhes e a utilização de cores saturadas pode ajudar na
realização de tarefas específicas e na identificação de barreiras.
- Iluminação geral uniforme e apoio de iluminação pontual mais próxima, com controle individual e
de fácil acesso para tarefas específicas.
- Em espaços sem a possibilidade de implementação de iluminação individual controlada é
necessário o aumento da iluminância2 geral para melhor performance visual, porém deve-se ter cuidado com
reflexos e ofuscamento que podem ser ocasionados por uma iluminância muito elevada.
- O ofuscamento pode ser gerado direta ou indiretamente da fonte luminosa, então é importante
prever a altura e o acabamento das luminárias, evitando lâmpadas expostas que causem brilho excessivo ou

2

Iluminância (E): medida da quantidade de luz que incide em uma superfície por unidade de área. A unidade de medida utilizada é o
lux (lx) = um lúmen por metro quadrado (lm / m²). Fonte: SCHRÉDER. Conceitos básicos de iluminação. Iluminância. Disponível
em: <http://www.schreder.com/pt-pt/learningcenter/conceitosbasicosdeiluminacao/illuminance>. Acesso em: 28 novembro 2016.
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direcionem a luz para o olho da pessoa. Também é importante prever os índices de refletância dos materiais
utilizados, principalmente pisos, portas, paredes e possíveis barreiras, para que não causem ofuscamento
indireto.
- Escolha de fontes de luz com boa reprodução de cor (que não distorcem a cor real dos objetos e do
ambiente).
Tornar lugares acessíveis a todos requer cuidados e normativas detalhadas quanto à implementação
de padrões de iluminação, assim como já ocorre com o detalhamento normativo para supressão de barreiras
que impedem o acesso físico, e que são exigidos por lei. A NBR 9050 (2015) normatiza os padrões
brasileiros de acessibilidade e menciona a utilização de iluminação como componente da acessibilidade,
detalhando quantidades mínimas de iluminância para algumas atividades e espaços, a fim de oportunizar
melhor legibilidade e visualização de barreiras. A norma não engloba todas as questões relacionadas a
ofuscamento causado pela iluminação, com exceção à materialidade dos letreiros, de forma a evitar materiais
brilhantes e reflexivos.
Assim como no ambiente interno, a acessibilidade em iluminação tem extrema importância no
espaço construído urbano. O pedestre que se move pelas ruas, calçadas, parques e espaços públicos abertos
normalmente encontra-se subordinado à luz proveniente da iluminação pública, das fachadas, dos luminosos
e dos veículos que passam. Boyce (2014) afirma que a iluminação nas áreas abertas deve permitir que o
indivíduo seja capaz de encontrar os lugares onde quer chegar, localizar-se no espaço, mover-se em
segurança, identificar possíveis riscos e barreiras e evitar desconforto visual. Muitas das necessidades e
recomendações já citadas nesse artigo se aplicam tanto para o espaço interno quanto externo à edificação. Ao
tratar da iluminação urbana, porém, o emprego dessas recomendações esbarra em um ambiente comumente
não controlado, onde aumenta a possibilidade de interferências de fontes de luz diferentes àquelas
previamente planejadas. Essas interferências luminosas provenientes de comércios, luminosos, veículos e
edificações adjacentes, quando não regulamentadas por lei, ficam fora do alcance do planejamento da
iluminação e podem tornar o local mais hostil e menos acessível em relação a esse elemento se comparado
aos ambientes controlados internos.
No Brasil a NBR 5101 (2012), norma que regula a iluminação pública, faz exigências quanto a
uniformidade da iluminação nas ruas e calçadas, iluminâncias mínimas e dedica um tópico à poluição
luminosa proveniente da iluminação pública, mas sem especificações técnicas. Nos Estados Unidos, as
recomendações de iluminação para ambientes externos são dadas pela RP-33-14 (2014), regulada pela
Illuminating Engineering Society of North America (IESNA). Nela existem tópicos relacionados a
ofuscamento, acuidade visual, conforto, recomendações mais detalhadas sobre como evitar poluição
luminosa, especificações mínimas e máximas de iluminância por tipo de uso, entre outras.
Além das normas nacionais, ambas as cidades contam com regulamentação municipal quanto à
iluminação pública, as quais são baseadas nas respectivas regulamentações nacionais. Em Porto Alegre,
desde 2011, vigora o Plano Diretor de Iluminação Pública e em Nova Iorque a última atualização do Street
Design Manual (2015) traz diretrizes detalhadas sobre a iluminação pública no capítulo quatro (Lighting).

3.2. Iluminação, sustentabilidade e acessibilidade
Nos últimos anos a tecnologia envolvendo soluções para iluminação tem se desenvolvido rapidamente ao
mesmo tempo que o consumo de energia tem subido 6% ao ano segundo Franz (2010). A tecnologia LED
tem se tornado cada dia mais acessível financeiramente, facilmente aplicável nos mais diversos projetos e
vários países no mundo já proibiram a venda de lâmpadas incandescentes. Sendo assim a troca de sistemas
antigos de iluminação por sistemas com tecnologia LED está acontecendo com rapidez em várias partes do
mundo. Os benefícios sustentáveis trazidos pela tecnologia LED, que envolvem eficiência energética,
economia e maior vida útil das lâmpadas, tornam atrativa a remodelação de sistemas de iluminação pública
nas cidades. Um estudo feito em 17 comunidades em Iowa nos Estados Unidos mostra que 26% da energia
do município é utilizada em iluminação pública (KIMBER; ROBERTS; LOGAN, 2012). Conscientes desses
benefícios várias cidades têm investido financeiramente e aplicado normativas para a troca de sistemas
antigos de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas LED, integral ou parcialmente nos sistemas de
iluminação pública.
Porém nem sempre as cidades realizam testes para analisar a performance dessas novas lâmpadas em
cada trecho das ruas. Na cidade de Davis, na Califórnia, Estados Unidos, grande parte do sistema público de
iluminação foi trocado por lâmpadas LED em maio de 2014. Algumas semanas depois a comunidade
protocolou reclamações sobre ofuscamento, lighting trespass e sobre a temperatura de cor das lâmpadas
(4813K, coloração quase azul). Após pressão da comunidade a prefeitura realizou testes incluindo lâmpadas
LED com temperaturas de cor e intensidades diferentes. Os resultados apontaram para a escolha de lâmpadas
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com menor temperatura de cor (mais amareladas), postes mais próximos uns dos outros e menor iluminância
em cada uma das lâmpadas, mantendo assim uma iluminação mais uniforme sem interferir tanto na
ambiência noturna e evitando zonas de extrema sombra ou de luz ofuscante. Hoje as zonas residenciais
operam com lâmpadas de 2700K e potência reduzida. A falta de planejamento inicial levando em
consideração questões de acessibilidade e conforto visual custou à cidade de Davis um déficit de trezentos e
cinquenta mil dólares. O autor do estudo salienta que o processo de substituição da iluminação pública
existente por luminárias de LED deve desacelerar para que se possa executar projetos de iluminação
adequados, já que estes são normalmente vistos como questões políticas e econômicas, raramente prezando
pela qualidade de vida da comunidade (BENYA, 2015).
Especificamente no trecho analisado no Bairro Moinhos de Vento na capital da gaúcha, testes estão
sendo realizados com a implementação de novas luminárias decorativas utilizando lâmpadas LED com
temperatura de cor fria (acima de 4000K) e 85W de potência. Segundo informações do Departamento de
Iluminação Pública (DIP) no projeto original estavam especificadas lâmpadas LED com potência de 60W
porém, foi constatada pela fiscalização da obra e da gestão da DIP a necessidade de aumentar os níveis de
iluminância do local. As novas luminárias decorativas não contam com proteção contra ofuscamento visto
que estas são de um custo mais elevado e segundo o DIP torna-se necessária a apresentação de um bom
embasamento que justifique o aumento no custo do investimento, o que até agora não ocorreu.
Nota-se que existe uma negligência no planejamento da iluminação pública em relação à
acessibilidade e conforto visual. Seja por falta de informação ou questões políticas e econômicas, tanto em
países com melhores ou piores condições, a falta de atenção para com o tema gera grandes investimentos
públicos em novas tecnologias sustentáveis e econômicas mas que criam uma lacuna quanto à qualidade de
vida da população.
Existem hoje vários estudos sobre sistemas de iluminação pública para aplicação em smart cities
(cidades inteligentes) realizados por Afshari et al (2014), De Paz et al (2016) e Pereira et al (2016), entre
outros. Todos levam em consideração tanto a sustentabilidade quanto a acessibilidade. A adaptação dos
sistemas de iluminação pública considerando a aplicação de lâmpadas de LED que possam ser gerenciadas
por sistemas remotos criam a possibilidade de controlar temperatura de cor, intensidade da luz, iluminação
diferenciada conforme horários de utilização das ruas em cada localidade, controle de ofuscamento, entre
outros recursos. A tecnologia já existe, porém precisa ser estudada e implementada de forma consciente,
assim a iluminação pública pode trazer mais segurança, sustentabilidade e acessibilidade nas ruas.

4. MÉTODO
A pesquisa está centrada na metodologia de estudo de caso, analisando o comportamento da iluminação
pública em relação à acessibilidade visual. Para esse estudo foram selecionadas duas cidades reconhecidas
pela OMS como age-friendly, localizadas em países com diferentes condições econômicas: Nova Iorque
(EUA) e Porto Alegre (BR), as quais fazem parte de uma investigação inicial acerca do tema. Foi realizado
um estudo-piloto baseado em uma análise paralela de trechos do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre,
e do bairro Upper West Side, no distrito de Manhattan, em Nova Iorque. O estudo atém-se a levantar dados
através de caminhadas guiadas por mapas e percursos previamente demarcados; e desenvolver registros em
anotações, imagens e medições específicas; com intuito de identificar o estado atual da acessibilidade em
iluminação nas duas localidades, baseando-se no Método do Observador (AGUIAR, 2016).

4.1. Método do Observador
O levantamento de dados do estudo-piloto foi realizado no mês de novembro de 2016 baseando-se no
Método do Observador (AGUIAR, 2016). O objetivo do método é explorar um modo particular de olhar,
descrever e avaliar a qualidade e a performance espacial em arquitetura, fundamentalmente sob o ponto de
vista de um observador caminhante, um pedestre que experimenta a espacialidade de modo direto. O Método
do Observador consiste de duas categorias, conforme apresentado na Tabela 1: categorias instrumentais,
onde há uma preparação para o percurso (limitação do trecho a ser percorrido, confecção de mapas e plantas
base) e o percurso em si (através do qual as situações e os espaços são descritos, e observações e imagens são
registradas); e categorias analíticas, através das quais as situações são avaliadas. Com base no Método
descrito acima, esse estudo foi elaborado e executado pela autora com o objetivo de olhar, descrever e avaliar
a iluminação pública do ponto de vista da acessibilidade do observador caminhante e serve como teste e base
de dados para uma pesquisa em andamento acerca da acessibilidade em iluminação na cidade de Porto
Alegre. Os resultados serão avaliados e aprimorados para posterior aplicação em estudo de caso com
participação do público-alvo da pesquisa, que são os idosos no bairro Moinhos de Vento.
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Tabela 1 - Fases do método do observador aplicados no Estudo de Caso Porto Alegre – Nova Iorque

Categorias Instrumentais
Fase 1: Preparação para o
percurso
Definição dos trechos de estudo nos
dois bairros.
Critérios de definição: presença de
parque ou praça próximos a ambos,
presença de comércio com horário de
funcionamento após o horário de
início do percurso em ambos.
Definição e marcação do percurso
em mapas e plantas.
Definição do horário de início
(horário que o Sol se põe) dia 18/11
às 16:35 em NYC, dia 30/11 às
20:15 em POA.
Definição dos materiais: mapas,
trena a laser BOSCH GLM 50,
Câmera GoPro HERO Session,
iPhone 6 com aplicativo Capture,
Luxímetro Digital Lux Meter MLM
– 1011 Iminipa.

Categorias Analíticas

Fase 2: Percurso

Fase 3: Avaliação dos dados

Percurso 01 (durante o dia).

Tabulação dos dados levantados.

Reconhecimento
do
local,
conferência
dos
pontos
de
iluminação pública no mapa e
correção
das
posições,
reconhecimento do público e
contagem de pessoas transitando de
dia com aparência acima de 65 anos.
Percurso 02 (noite em horário prédeterminado na Fase 1).
Deslocamento a pé no percurso
definido munida de todos os
materiais pré-definidos.

Análise dos vídeos e imagens em
conjunto com as medições de
iluminância (lux), registros e
anotações.

Registro em imagens “visão serial”,
anotações e gravações, identificação
dos diferentes tipos de fontes
luminosas, medições de iluminância,
registro de pontos de ofuscamento,
contagem de pessoas transitando a
noite com aparência acima de 65
anos.

Avaliação dos pontos críticos em
relação à acessibilidade.
Seleção das imagens mais relevantes
e
observância
dos
registros
sensoriais nos pontos respectivos.

Análise crítica e comparativa entre o
estado atual da acessibilidade nos
dois trechos estudados.

Os trechos selecionados para o estudo-piloto são: a quadra formada pelas ruas Dinarte Ribeiro, Padre
Chagas, Félix da Cunha e Praça Maurício Cardoso, localizada no Bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre;
e a quadra formada pelas ruas West 65th, Columbus Avenue, West 66th e Central Park West Avenue no
Bairro Upper West Side, em Manhattan, cidade de Nova Iorque. Os mapas dos trechos selecionados e
marcação do percurso foram determinados na Fase 1 de Categorias Instrumentais e estão representados na
Figura 1. Na Fase 2 de Categorias Instrumentais os deslocamentos diurnos (Percurso 1) foram executados a
pé na tarde do dia 18 de novembro de 2016 no bairro Upper West Side e no dia 30 de novembro de 2016 no
percurso do bairro Moinhos de Vento. Os deslocamentos noturnos (Percurso 2) foram iniciados logo após o
pôr-do-sol3 nos mesmos dias dos deslocamentos diurnos. A adaptação e aplicação do método foram
executados pela autora e um ajudante, garantindo que as medições obtidas com luxímetro ficassem
cronometradas com a obtenção das imagens.

Figura 1 - Mapas de localização dos trechos selecionados: trecho Bairro Moinhos de Vento e Upper West Side, respectivamente

3

Horário consultado previamente no site http://www.web-calendar.org/en
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para fins de comparação do estado atual de acessibilidade em iluminação entre os dois trechos, na Fase 3 da
Metodologia (Categorias Analíticas) foram selecionadas as imagens dos pontos mais críticos nos dois
percursos, conforme critérios descritos no item 5.1, analisados a partir das imagens e também em anotações e
gravações que transmitem a percepção no local. Essas informações foram obtidas com base nos instrumentos
relacionados anteriormente no item 4.1, os quais foram utilizados ao longo dos percursos. As imagens estão
marcadas no mapa do percurso e numeradas de acordo com a ordem em que foram capturadas. Cada imagem
recebe uma numeração e respectiva descrição. Cada imagem numerada é vinculada com a quantidade de lux
medida no exato momento da sua captura. O aparelho (luxímetro 1011 Iminipa) foi mantido ligado e estável
a 1.30 metros de altura do piso ao longo de todo o percurso.

5.1 Critérios de Avaliação
Ambos os trechos foram avaliados segundo os seguintes critérios de acessibilidade: iluminâncias capturadas
ao longo dos percursos (de acordo ou não com as normas), ofuscamento (luminárias mal posicionadas, sem
proteção anti ofuscamento, com temperaturas de cor elevadas ou com brilho excessivo), falta de iluminação
(grandes zonas de sombra ocasionadas por distanciamento excessivo dos postes ou barreiras que impedem a
luz de chegar no passeio), “efeito zebra” (ocasionado por mal direcionamento ou abertura inadequada dos
fachos das luminárias), interferência da iluminação das edificações adjacentes no passeio e boas soluções de
projeto utilizadas (conforme descritas no item 3.1).

5.2 Percurso Upper West Side
A Figura 2 mostra o percurso executado no bairro Upper West Side.

Figura 2 - Percurso - trecho Upper West Side, Nova Iorque

A Figura 3 mostra as visões seriais V1 a V9 que representam o posicionamento das imagens capturadas. As
imagens V2, V4, V5 e V9 mostram grande interferência das edificações adjacentes na iluminação dos
passeios. Todas causam certo ofuscamento e um aumento significante na medição capturada pelo luxímetro.
As imagens V3 e V6 foram capturadas em trechos onde não há comércio voltado para a rua e distantes dos
pontos de iluminação pública, causando grandes áreas de sombra, sem iluminação suficiente no passeio,
medindo 0 (zero) lux. A imagem V7 mostra o efeito de uma luminária visivelmente nova e mal posicionada,
com facho voltado para a altura dos olhos do transeunte, causando forte ofuscamento e efeito de sombra
marcada ou “efeito zebra” na parede da edificação adjacente, o que pode causar confusão na leitura do
ambiente. A imagem V8 mostra uma boa solução de iluminação utilizada para acesso à edificação por
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rampa, onde a fonte luminosa encontra-se sob o corrimão, gerando iluminação suficiente para o acesso, sem
causar ofuscamento já que o facho é projetado para baixo, iluminando o percurso que o pedestre deve seguir.

Figura 3 – Visões Seriais - trecho Upper West Side, Nova Iorque

A Tabela 2 representa as iluminâncias medidas em cada ponto marcado no mapa ao longo do percurso.
Tabela 2 - Iluminâncias medidas (lux) por cada ponto – trecho Upper West Side, Nova Iorque

Ponto
medido
Iluminância

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

006

107

000

254

411

000

010

008

24

5.3 Percurso Moinhos de Vento
A Figura 4 mostra o percurso executado no bairro Moinhos de Vento

Figura 4 - Percurso – trecho Moinhos de Vento
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Na Figura 5 as visões seriais V1 a V9 representam o posicionamento das imagens capturadas. As imagens
V1 e V8 mostram iluminação satisfatória nos passeios (sem ofuscamento, respeitando o nível mínimo de
10lux exigido pela NBR5101). A imagem V2 revela leve ofuscamento proveniente da iluminação pública
disposta do lado oposto da via. As imagens V3 e V5 mostram grandes áreas de sombra ocasionadas não por
falta de iluminação pública, mas sim pela barreira ocasionada pela presença de vegetação fechada que
impede a passagem de luz. Nas imagens V4, V6, V7 e V9 é possível perceber forte ofuscamento proveniente
da iluminação pública recentemente implementada pela prefeitura, onde a temperatura de cor azulada, a
altura baixa dos postes e o formato da luminária colaboram para o efeito negativo, além de ocasionar um
aumento significante na medição capturada pelo luxímetro. Também não é respeitado o fator de
uniformidade entre as medições exigido pela NBR5101, variando entre 8lux e 106lux.

Figura 5 – Visões Seriais – trecho Moinhos de Vento

A Tabela 3 representa as iluminâncias medidas em cada ponto marcado no mapa ao longo do percurso.
Tabela 3 - Iluminâncias medidas (lux) por cada ponto – trecho Moinhos de Vento, Porto Alegre

Ponto
medido
Iluminância

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

042

008

008

043

003

106

046

010

094

5.4 Discussão
Ambos os trechos possuem problemas em relação à acessibilidade em iluminação: grandes áreas de sombra
geradas pela falta de iluminação ou vegetação fechada tornam a locomoção e a identificação de barreiras
mais difícil; o ofuscamento (glare) gerado pela iluminação pública instalada recentemente no trecho do
bairro Moinhos de Vento afeta o desempenho visual e pode provocar desconforto, quedas e acidentes; a
interferência luminosa proveniente de edificações adjacentes e luminosos no trecho do bairro Upper West
Side causa muitas vezes ofuscamento e confusão na leitura geral do ambiente; a criação de sombras
marcadas projetadas nas paredes (efeito zebra) causa confusão na leitura do ambiente. Esses fatores são
capazes de transformar a iluminação em uma barreira, ao invés de um elemento que contribua para
minimizar os efeitos da redução no desempenho visual ocasionada pela idade.
É necessário em um próximo estudo um levantamento mais preciso, conforme instruções exatas
dadas pelas normas, para poder avaliar detalhadamente o atendimento das recomendações nacionais e
municipais em ambos os trechos. Porém vale salientar que todos os problemas citados acima vão de encontro
às normas e nenhum dos dois trechos pode ser considerado acessível em termos de iluminação pública,
principalmente considerando o grande contingente de pessoas idosas com problemas de visão nos dois
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bairros em questão.

6. CONCLUSÕES
A análise feita pela autora conclui que apesar da existência de legislação acerca do tema (mais detalhada na
legislação norte americana), nenhum dos dois trechos atende a legislação vigente, nem pode ser considerado
acessível em termos de iluminação pública. Os dois pequenos trechos analisados em Porto Alegre e Nova
Iorque demonstram as dificuldades de se implementar sistemas de iluminação pública que atendam aos
requisitos de acessibilidade visual. Questões econômicas muitas vezes são definidoras das especificações
técnicas e a falta de fiscalização e controle da implementação da iluminação urbana acaba gerando sistemas
que não as tornam age-friendly. Mesmo em locais com melhores condições econômicas há dificuldades em
considerar o usuário como centro do projeto. Novos estudos que quantifiquem e explicitem essa deficiência
são necessários para qualificar a acessibilidade em iluminação nas cidades contemporâneas.
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RESUMO

O desempenho da iluminação natural depende não somente do adequado dimensionamento da abertura, mas
também da dimensão e proporção do ambiente. Recomendações de projeto podem auxiliar no adequado
dimensionamento da abertura e na definição da profundidade do ambiente como, por exemplo, a seguinte
orientação: o alcance da luz natural no ambiente interno corresponde a 1,5-2,5 vezes a altura da abertura.
Considerando que a referida recomendação não foi concebida para o clima tropical, esta pesquisa teve como
objetivo investigar a aplicabilidade da mesma em diferentes condições de latitude no território brasileiro. A
investigação foi realizada através de simulação computacional com o programa Daysim. As localidades
escolhidas cobrem as principais latitudes do país espaçadas em intervalos de 5° e correspondem às cidades:
Porto Alegre; Curitiba; Vitória; Cuiabá; Aracaju; Natal e Belém. O modelo de análise é um escritório padrão
com: a) largura fixa de 3,6 m; b) profundidade variando entre 4,2 m; 6,2 m; e 8,2 m; c) altura (pé direito) de
2,8 m; d) abertura com 1/6 da área do piso; e) orientações norte, sul, leste e oeste. Os modelos em estudo
apresentaram iluminância no intervalo entre 100 e 2000 lux em mais de 75% das horas do ano, em no
mínimo 55% do ambiente. Tomando como base os resultados obtidos é possível concluir que níveis
satisfatórios de iluminação foram obtidos com profundidade do ambiente superior 3,0 vezes a altura da
abertura.
Palavras-chave: Iluminação natural, simulação da iluminação, regras de iluminação natural.

ABSTRACT

Daylight performance depends not only on the window design, but also on room size and proportions.
Design rules can be helpful, especially at the early stages of design, advising on window, room size and
proportions, to improve the daylight performance. A widely known rule of thumb related to window head
height to room depth is: maximum floor depth of approximately 1.5-2.5 times the opening height.
Considering that this rule was not established for a tropical climate, this research aim to investigate its
applicability in different Brazilian’s climate. The investigation was carried out through computer simulation
with the Daysim software. The chosen locations cover the main latitudes of the country, spaced in intervals
of 5 °, including the cities: Porto Alegre; Curitiba; Vitoria; Cuiabá; Aracaju; Natal and Belém. The analysis
model is an office room with: a) width of 3.6 m; b) depth of 4.2 m, 6.2 m, and 8.2 m; c) height of 2.8 m; d)
window area to floor area ratio of 1/6; e) north, south, east and west orientation. From the results of the case
studies, useful daylight of 100 and 2000 lux was achieved in more than 75% of the hours of the year, in at
least 55% of the environment. Considering the limits of this research it is possible to conclude that a
satisfactory level of illumination was obtained in rooms whose depth was greater than 3 times the opening
height.
Keywords: Daylighting, lighting simulation, daylighting rules.

1. INTRODUÇÃO
A luz natural traz benefícios físicos e psicológicos aos usuários – seu uso no ambiente interno contribui para
o bem estar das pessoas e outros aspectos ligados à saúde (BOUBEKRI, 2008). As pessoas preferem a
iluminação natural, a existência de uma abertura é frequentemente associada a maior qualidade do ambiente
(GALASIU & VEITCH, 2006; BEGEMMANN et al., 1997). Contudo, apesar da imensa disponibilidade da
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luz natural, a negligência à iluminação natural, frequentemente, ocorre no dimensionamento do sistema de
iluminação natural, que além da abertura, compreende também características do edifício e do ambiente. No
Brasil a dimensão mínima das aberturas é invariavelmente definida a partir da legislação edilícia (código de
obras ou de edificações). Além desta, recomendações sobre a dimensão das aberturas podem ser encontradas
nos Regulamentos para a certificação da eficiência energética das edificações (RTQ-C e RTQ-R), na norma
de desempenho das edificações (NBR 15575) e no zoneamento bioclimático (NBR 15220).
A iluminação em ambientes de trabalho deve satisfazer não somente aspectos quantitativos, mas
também qualitativos. Entre os aspectos que devem ser evitados destacam-se: luminâncias e contrastes
elevados, que podem resultar em ofuscamento e fadiga visual, assim como, luminâncias e contrastes muito
baixos, que resultam em um ambiente de trabalho sem estímulo (ISO/CIE 8995-1, 2012). A iluminação
natural impacta variáveis relacionadas com o bem estar e a economia de energia, o equilíbrio destas
dificilmente pode ser obtido intuitivamente pelo projetista (REINHART, 2014). Ao aumentar a abertura
admite-se maior quantidade de luz, mas também maior aporte de energia e maior probabilidade de
ofuscamento, sendo este, um dos motivos associados ao intenso uso da iluminação artificial, apesar da
imensa disponibilidade de luz natural no Brasil (LAAR, 2002).
A altura da abertura influência na distribuição da luz no ambiente. A profundidade do ambiente deve
estar vinculada ao alcance da luz natural a partir da fonte, ou seja, da abertura. Tomando como exemplo o
estudo realizado por Reinhart (2005), em sete cidades (no Canadá e Estados Unidos), a profundidade
(alcance) da iluminação natural limita-se a valores entre 1,5 e 2,5 vezes a altura da verga (Figura 1). Segundo
o autor, o tipo de vidro e o nível de iluminação exigido para o local são variáveis de forte influência, assim
como, o uso de elementos de controle (brises). A recomendação da CIBSE (Chartered Institution of Building
Services Engineers, 1987) limita o alcance da luz natural a profundidade do ambiente a 2 a 2,5 vezes a altura
da verga da janela (a partir do piso). Muller et al. (1997), por sua vez, recomenda uma profundidade máxima
de 5 metros para garantir a iluminação natural em um ambiente interno iluminado por aberturas laterais.
Assim, tendo como base as recomendações citadas, este trabalho pretende verificar a adequabilidade das
mesmas à localidades distintas no território brasileiro.

Figura 1 – Profundidade de penetração da luz natural em relação à altura da verga da janela (REINHART, 2005, com alterações)

2. OBJETIVO
Considerando que a recomendação de projeto que limita o alcance da luz natural a 1,5-2,5 vezes a altura da
abertura não foi concebida para climas tropicais, esta pesquisa teve como objetivo investigar a aplicabilidade
dessa recomendação em diferentes condições de latitude no território brasileiro.

3. MÉTODO
O objeto de estudo adotado consiste em um modelo de escritório padrão com largura de 3,6 m, altura (pé
direito) de 2,8 m e profundidade variando entre 4,2 m; 6,2 m; e 8,2 m (Quadro 1). O ambiente possui uma
abertura unilateral com área equivalente a 1/6 da área do piso. A altura da abertura (a partir do piso) é de 2,2
metros nos ambientes com profundidade de 4,2 e 6,2 metros. No ambiente com profundidade de 8,2 a altura
da verga é de 2,37 metros. Assim, nos modelos com profundidade 4,2 e 6,2 metros, ao multiplicar a altura da
verga por 2,5 (segundo as regras apresentadas anteriormente e optando pelo limite máximo) tem-se que o
alcance da luz natural é de até 5.5 metros. No modelo de maior dimensão - 8,2 metros, o alcance da luz
natural corresponde a 5.92 m. A abertura possui fechamento com 85% de transmissão.
Dimensão ambiente
3,6 x 4,2
3,6 x 6,2
3,6 x 8,2

Quadro 1 – Dimensões do ambiente e da abertura
Área do ambiente
Área da Abertura
15.12 m²
2.52 m²
22.32 m²
3.72 m²
29.52 m²
4.92 m²
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Altura da abertura
2,2 m
2.2 m
2,37 m

2

A simulação da luz natural foi realizada com o programa computacional Daysim. Foram utilizados
arquivos climáticos TRY (Test Reference Year – TRY) de 7 cidades r asil iras s a a as
int rval s
latitu
r t
l r - latitu
uriti a - latitu
it r ia - latitu
a r i a a nt
uia - latitu
ra a u - latitu
atal - latitu
B l
- latitu
Com exceção de Curitiba (altitude 935 m) e Cuiabá (176 m) as demais cidades estão ao nível do mar. As
orientações analisadas foram norte, sul, leste e oeste. Os modelos tridimensionais dos ambientes em análise
foram construídos no SketchUp e exportados em formato 3DS (um dos formatos aceitos pelo programa) para
o Daysim. No arquivo de materiais os coeficientes de reflexão das superfícies internas foram configurados de
acordo com a norma DIN 5034, sendo adotado para o piso o índice de 30%, para as paredes 60% e o forro
70%. O horário estabelecido para as simulações foi das 8:00 às 17:00 horas, o computo da iluminância, em
cada ponto de análise no ambiente interno, foi configurado para intervalos de uma hora. A malha de pontos
foi definida a partir da recomendação do LEED1 (2014) que determina um grid de pontos com distância
inferior 60 cm e a uma altura de plano de trabalho de 76 cm acima do piso. Assim, o arquivo de pontos tem
como base as plantas de cada variação da sala em estudo, no Quadro 2 podem ser visualizados os modelos
tridimensionais e a localização dos pontos.
Tipos

Quadro 2 – Modelo tridimensional e planta de localização dos pontos
Modelo Tridimensional
Planta Baixa com a localização dos pontos

Modelo 01
3,6 x 4,2
Área - 15,12 m2

Modelo 02
3,6 x 6,2
Área - 22,32 m2

Modelo 03
3,6 x 8,2
Área – 29,52 m2

O programa Daysim tem como dados de saída medidas dinâmicas como o fator de luz natural (DF –
Daylight Factor), a autonomia de luz natural (DA – Daylight Autonomy), a iluminância natural útil (UDI –
Useful Daylight Illuminance), etc. As medidas dinâmicas consideram a variação da luz natural ao longo do
dia e do ano, tendo como base informações climáticas. Dentre as medidas dinâmicas de desempenho, a
Iluminância Útil da Luz Natural - UDI, introduzida por Nabil & Mardaljevic (2005, 2006) corresponde à
frequência de ocorrência da iluminância em um intervalo de iluminação natural considerado útil, de 100 lux
e 2000 lux (definido a partir estudos sobre conforto humano em espaços iluminados pela luz natural). Neste
trabalho optou-se por extrair os resultados da UDI e inseri-los em uma planilha de cálculo para a
categorização dos dados e obter o desempenho da iluminação em relação à área do ambiente. Foram
adotados os intervalos fixos da Iluminância útil da luz natural fornecidos pelo relatório gerado no Daysim,
sendo estes: a) menor que 100 lux; b) entre 100 e 2000 lux, c) maior que >2000 lux. Tomando como base o
LEED (versão 2014), que estabelece como critério de desempenho que a iluminância mínima ocorra no

1

LEED – Sistema de certificação de edifícios sustentáveis (Leadership in Energy and Environmental Design) mantido pelo U.S. Green Building
Council (USGBC).
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mínimo em 50% das horas do ano em pelo menos 55% do ambiente (pontuação adicional é obtida para a
condição de 75% e 90% do ambiente), na análise realizada nesta pesquisa, adotou-se o seguinte critério: no
mínimo em 55% do ambiente no intervalo de iluminâncias entre 100 e 2000 lux, em mais de 50%, 75% e
90% do ano (Quadro 3).
UDI_<100
Maior que 10%
Maior que 25%
Maior que 50%

Quadro 3 – Intervalos de UDI
UDI_100-2000
Maior que 50%
Maior que 75%
Maior que 90%

UDI_>2000
Maior que 10%
Maior que 25%
Maior que 50%

A altura do peitoril foi definida após um estudo exploratório. Neste, o desempenho da iluminação
natural, para o mesmo ambiente e abertura, foi analisado considerando as seguintes variações na altura do
peitoril: 80 cm, 90 cm e 1 m (Quadro 4). Com os resultados, a altura de 1 metro apresentou melhor
desempenho e, esta, foi adotada nas simulações subsequentes.
Peitoril com 80 cm

Quadro 4 - Estudo da altura do peitoril
Peitoril com 90 cm

Peitoril com 1 m

4. RESULTADOS
Os resultados foram organizados em quadros, de acordo com as cidades, dimensão do ambiente e orientação.
A apresentação dos resultados será de acordo com a latitude do local, em ordem crescente. Maior relevância
foi dada à iluminância no intervalo de 100 a 2000 lux, considerada útil, o destaque em vermelho ressalta as
situações em que o desempenho da iluminação natural não atingiu o limite estabelecido, enquanto o verde
destaca o atendimento ao critério estabelecido.
Belém, capital do Pará, situada na zona bioclimática 8, latitude 01º 27' S e longitude 48º 30' W
possui clima equatorial, com uma temperatura média anual de 26 °C. Todos os ambientes analisados
apresentaram 75% do ano com iluminâncias no intervalo de 100 a 2000 lux em mais de 55% do ambiente
(ver Quadro 5). Em grande parte dos ambientes analisados observa-se 90% do ano com iluminâncias no
intervalo de 100 a 2000 lux em mais de 55% do ambiente. Iluminância inferior a 100 lux ocorre somente no
ambiente com profundidade de 8,2 metros, em 10% a 25% do ano. Iluminância excessiva, superior a 2000,
ocorre em todos os ambientes.

Orientação
Leste
Oeste
Norte
Sul

Leste
Oeste

UDI <100
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10

Quadro 5 – Iluminância útil em Belém
Ambiente 3,6 x 4,2
% do
UDI 100-2000
% do
ambiente
% no ano
ambiente
0,0
Maior que 50
82,5
0,0
Maior que 75
63,5
0,0
Maior que 90
49,2
0,0
Maior que 50
77,8
0,0
Maior que 75
63,5
0,0
Maior que 90
50,8
0,0
Maior que 50
79,4
0,0
Maior que 75
69,8
0,0
Maior que 90
60,3
0,0
Maior que 50
82,5
0,0
Maior que 75
69,8
0,0
Maior que 90
58,7
Ambiente 3,6 x 6,2
0,0
Maior que 50
79,1
0,0
Maior que 75
69,2
0,0
Maior que 90
60,4
0,0
Maior que 50
76,9
0,0
Maior que 75
71,4
0,0
Maior que 90
62,6
0,0
Maior que 50
79,1
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UDI > 2000
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

% do
ambiente
49,2
36,5
17,5
44,4
34,9
20,6
39,7
30,2
19,0
39,7
30,2
17,5

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10

37,4
28,6
20,9
36,3
28,6
22,0
30,8

4

Norte
Sul

Leste
Oeste
Norte
Sul

Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

27,8
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
23,0
0,0
0,0
23,0
0,0
0,0

Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Ambiente 3,6 x 8,2
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90

Atende

73,6
69,2
79,1
73,6
69,2

Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

26,4
20,9
30,8
26,4
20,9

79,4
72,2
38,1
77,8
72,2
46,0
77,8
74,6
46,8
79,4
73,8
46,0

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

33,3
27,8
20,6
33,3
27,8
22,2
27,8
23,8
21,4
27,8
25,4
20,6

Não Atende

Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, localiza-se na latitude 05° 47' S, longitude 35° 12'
W', e na zona bioclimática 8. O clima é tropical chuvoso quente, com verão seco e temperatura média anual
de 26 °C. Para esta localidade o ambiente com 8,2 m de profundidade apresentou o melhor desempenho, com
iluminância no intervalo de 100 a 2000 lux ocorrendo em 90% do ano, em mais de 55% do ambiente
(Quadro 6). Nos demais ambientes as situações onde o desempenho é insatisfatório devem-se ao excesso de
iluminação. Iluminância inferior a 100 lux ocorre apenas no ambiente com 8,2 m de profundidade e, ainda
assim, com percentual de apenas 2,4 do ambiente em menos de 10% do ano nas orientações norte e leste.

Orientação
Leste
Oeste
Norte
Sul

Leste
Oeste
Norte
Sul

Leste
Oeste
Norte

UDI <100
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25

Quadro 6 – Iluminância útil em Natal
Ambiente 3,6 x 4,2
% do
UDI 100-2000
% do
ambiente
% no ano
ambiente
0,0
Maior que 50
84,1
0,0
Maior que 75
74,6
0,0
Maior que 90
60,3
0,0
Maior que 50
74,6
0,0
Maior que 75
50,8
0,0
Maior que 90
34,9
0,0
Maior que 50
79,4
0,0
Maior que 75
68,3
0,0
Maior que 90
58,7
0,0
Maior que 50
84,1
0,0
Maior que 75
73,0
0,0
Maior que 90
60,3
Ambiente 3,6 x 6,2
0,0
Maior que 50
79,1
0,0
Maior que 75
73,6
0,0
Maior que 90
69,2
0,0
Maior que 50
73,6
0,0
Maior que 75
62,6
0,0
Maior que 90
53,8
0,0
Maior que 50
78,0
0,0
Maior que 75
72,5
0,0
Maior que 90
69,2
0,0
Maior que 50
80,2
0,0
Maior que 75
73,6
0,0
Maior que 90
69,2
Ambiente 3,6 x 8,2
2,4
Maior que 50
79,4
0,0
Maior que 75
75,4
0,0
Maior que 90
67,5
0,0
Maior que 50
74,6
0,0
Maior que 75
64,3
0,0
Maior que 90
57,1
2,4
Maior que 50
77,8
0,0
Maior que 75
73,8
1844

UDI > 2000
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

% do
ambiente
39,7
25,4
15,9
63,5
47,6
25,4
41,3
30,2
20,6
38,1
27,0
14,3

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

30,8
25,3
20,9
46,2
37,4
25,3
30,8
27,5
22,0
30,8
26,4
19,8

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25

30,2
24,6
20,6
41,3
34,9
23,0
29,4
26,2

5

Sul

Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

0,0
0,0
0,0
0,0

Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90

Atende

66,7
80,2
74,6
71,4

Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

22,2
27,8
24,6
18,3

Não Atende

Aracaju, capital de Sergipe, cuja latitude é 10º 54' S e longitude 37º 04' W, possui clima quente e
úmido, com período chuvoso de março a agosto. A temperatura média anual no local é de 26 °C e situa-se na
zona bioclimática 8. Os ambientes em estudo apresentaram iluminância em mais de 55% do ambiente acima
de 75% do ano, com exceção do modelo 3,6 x 4,2 na orientação Oeste, cujo percentual do ano foi de 50%.
Iluminância excessiva é observada em todos os ambientes. Iluminância inferior a 100 lux ocorre nos
ambientes com profundidade de 6,2 e 8,2 metros, em todas as orientações, e também, na profundidade de 4,2
na orientação leste (Quadro 7).

Orientação
Leste
Oeste
Norte
Sul

Leste
Oeste
Norte
Sul

Leste
Oeste
Norte
Sul

UDI <100
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

Quadro 7 – Iluminância útil em Aracaju
Ambiente 3,6 x 4,2
% do
UDI 100-2000
% do
ambiente
% no ano
ambiente
1,58
Maior que 50
82,5
0,0
Maior que 75
66,7
0,0
Maior que 90
27,0
0,0
Maior que 50
74,6
0,0
Maior que 75
50,8
0,0
Maior que 90
3,2
0,0
Maior que 50
77,8
0,0
Maior que 75
61,9
0,0
Maior que 90
41,3
0,0
Maior que 50
84,1
0,0
Maior que 75
73,0
0,0
Maior que 90
49,2
Ambiente 3,6 x 6,2
38,5
Maior que 50
79,1
0,0
Maior que 75
70,3
0,0
Maior que 90
15,4
30,8
Maior que 50
76,9
0,0
Maior que 75
62,6
0,0
Maior que 90
0,0
35,2
Maior que 50
76,9
0,0
Maior que 75
69,2
0,0
Maior que 90
18,7
35,2
Maior que 50
79,1
0,0
Maior que 75
76,9
0,0
Maior que 90
25,3
Ambiente 3,6 x 8,2
46,8
Maior que 50
78,6
0,0
Maior que 75
72,2
0,0
Maior que 90
11,9
19,8
Maior que 50
77,0
0,0
Maior que 75
66,7
0,0
Maior que 90
0,0
23,0
Maior que 50
77,8
0,0
Maior que 75
72,2
0,0
Maior que 90
16,7
23,0
Maior que 50
80,2
0,0
Maior que 75
74,6
0,0
Maior que 90
22,2

Atende

UDI > 2000
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

% do
ambiente
41,3
25,4
15,9
54,0
38,1
19,0
42,9
30,2
20,6
31,7
23,8
14,3

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

31,9
25,3
20,9
41,8
34,1
20,9
34,1
28,6
22,0
28,6
23,1
18,7

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

31,7
24,6
20,6
38,1
31,0
22,2
31,7
27,8
22,2
27,0
22,2
18,3

Não Atende

Cuiabá, capital do Mato Grosso, localiza-se na latitude 15º 35' S e na longitude: 56º 05' W. O clima é
tropical úmido, sua temperatura média gira em torno de 26 °C. Com extremos de temperatura de até 40 °C
no verão e, esporadicamente, abaixo de 10 °C no inverno, situa-se na zona bioclimática 7. O ambiente com
profundidade de 6.2 m teve o melhor desempenho, em 90% do ano apresentou iluminância no intervalo de
100 a 2000 lux em mais de 55% do ambiente (Quadro 8). Nos demais ambientes o limite de 75% do ano com
iluminância no intervalo de 100 a 2000 lux em mais de 55% do ambiente é atendido. Somente no ambiente
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com profundidade 8,2 m observa-se iluminância inferior a 100 lux, com exceção da orientação oeste. A
presença de iluminação em excesso é significativa.

Orientação
Leste
Oeste
Norte
Sul

Leste
Oeste
Norte
Sul

Leste
Oeste
Norte
Sul

UDI <100
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

Quadro 8 – Iluminância útil em Cuiabá
Ambiente 3,6 x 4,2
% do
UDI 100-2000
% do
ambiente
% no ano
ambiente
0,0
Maior que 50
82,5
0,0
Maior que 75
63,5
0,0
Maior que 90
49,2
0,0
Maior que 50
77,8
0,0
Maior que 75
60,3
0,0
Maior que 90
39,7
0,0
Maior que 50
76,2
0,0
Maior que 75
61,9
0,0
Maior que 90
54,0
0,0
Maior que 50
87,3
0,0
Maior que 75
77,8
0,0
Maior que 90
69,8
Ambiente 3,6 x 6,2
0,0
Maior que 50
80,2
0,0
Maior que 75
72,5
0,0
Maior que 90
62,6
0,0
Maior que 50
78,0
0,0
Maior que 75
65,9
0,0
Maior que 90
56,0
0,0
Maior que 50
76,9
0,0
Maior que 75
69,2
0,0
Maior que 90
62,6
0,0
Maior que 50
84,6
0,0
Maior que 75
76,9
0,0
Maior que 90
72,5
Ambiente 3,6 x 8,2
17,5
Maior que 50
81,7
0,0
Maior que 75
73,8
0,0
Maior que 90
45,2
0,0
Maior que 50
77,8
0,0
Maior que 75
68,3
0,0
Maior que 90
61,1
8,7
Maior que 50
77,8
0,0
Maior que 75
72,2
0,0
Maior que 90
48,4
16,7
Maior que 50
83,3
0,0
Maior que 75
77,8
0,0
Maior que 90
53,2

Atende

UDI > 2000
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

% do
ambiente
49,2
36,5
17,5
57,1
39,7
22,2
44,4
38,1
23,8
30,2
22,2
12,7

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

35,2
27,5
18,7
41,8
33,0
22,0
37,4
30,8
23,1
26,4
23,1
15,4

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

31,7
26,2
17,5
38,1
31,0
21,4
33,3
27,8
22,2
26,2
22,2
16,7

Não Atende

Vitória, capital do Espírito Santo, latitude 20º19' e longitude 40°20' esta inserida na zona
bioclimática 8, possui clima tropical e temperatura média anual de 24 °C. Para quase todos os ambientes
ocorre em mais de 55% do ambiente iluminância no intervalo de 100 a 2000 lux em 90% ano, com as
seguintes exceções: a) ambiente com 4,2 m de profundidade - orientação oeste com iluminância útil 75% do
ano e orientação norte com iluminância útil 50% do ano; b) ambiente com 8,2 m de profundidade nas
orientações leste, norte e sul com iluminância útil 75% do ano. Iluminância inferior a 100 lux ocorre somente
no ambiente com 8,2 m de profundidade nas orientações leste, norte e sul. Enquanto, iluminância superior a
2000 é observada em todos os ambientes (Quadro 9).

Orientação
Leste
Oeste

UDI <100
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

Quadro 09 – Iluminância útil em Vitória
Ambiente 3,6 x 4,2
% do
UDI 100-2000
% do
ambiente
% no ano
ambiente
0,0
Maior que 50
85,7
0,0
Maior que 75
74,6
0,0
Maior que 90
60,3
0,0
Maior que 50
77,8
0,0
Maior que 75
63,5
0,0
Maior que 90
39,7
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UDI > 2000
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

% do
ambiente
39,7
25,4
14,3
52,4
36,5
20,6

7

Norte
Sul

Leste
Oeste
Norte
Sul

Leste
Oeste
Norte
Sul

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

27,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,2
0,0
0,0
23,0
0,0
0,0

Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Ambiente 3,6 x 6,2
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Ambiente 3,6 x 8,2
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90

Atende

66,7
47,6
20,6
87,3
81,0
73,0

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

74,6
52,4
31,7
27,0
17,5
12,7

83,5
76,9
68,1
78,0
65,9
56,0
76,9
69,2
61,5
85,7
79,1
76,9

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

30,8
23,1
15,4
41,8
31,9
22,0
36,3
30,8
23,1
23,1
20,9
14,3

83,3
76,2
38,9
78,6
69,0
61,1
77,8
72,2
42,9
84,1
79,4
50,0

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

31,7
23,0
16,7
38,1
31,0
21,4
33,3
27,8
22,2
22,2
20,6
15,9

Não Atende

Curitiba, capital do Paraná, latitude 25º 25' S e longitude: 49º 16' W apresenta clima temperado e
situa-se na zona bioclimática 1. Os ambientes em análise apresentaram 55% do ambiente com iluminância no
intervalo de 100 a 2000 lux em mais de 75% do ano. O percentual de 90% do ano com iluminância no
intervalo de 100 a 2000 lux em mais de 55% do ambiente não foi atendido nas orientações leste, oeste e norte
no ambiente 3,6 x 4,2, na orientação leste no ambiente 3,6 x 6,2 e em todas as orientações no ambiente de
maior profundidade (3,6 x 8,2). Iluminância inferior a 100 lux ocorre no ambiente com 8,2 m de
profundidade em todas as orientações e no ambiente com 6,2 de profundidade na orientação leste. Todas as
orientações apresentam iluminância superior a 2000 lux (Quadro 10).

Orientação
Leste
Oeste
Norte
Sul

Leste
Oeste

UDI <100
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

Quadro 10 – Iluminância útil em Curitiba
Ambiente 3,6 x 4,2
% do
UDI 100-2000
% do
ambiente
% no ano
ambiente
0,0
Maior que 50
85,7
0,0
Maior que 75
73,0
0,0
Maior que 90
54,0
0,0
Maior que 50
79,4
0,0
Maior que 75
65,1
0,0
Maior que 90
46,0
0,0
Maior que 50
77,8
0,0
Maior que 75
61,9
0,0
Maior que 90
49,2
0,0
Maior que 50
87,3
0,0
Maior que 75
82,5
0,0
Maior que 90
73,0
Ambiente 3,6 x 6,2
2,2
Maior que 50
84,6
0,0
Maior que 75
75,8
0,0
Maior que 90
54,9
0,0
Maior que 50
78,0
0,0
Maior que 75
70,3
0,0
Maior que 90
61,5
1847

UDI > 2000
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

% do
ambiente
39,7
25,4
14,3
50,8
33,3
20,6
49,2
36,5
22,2
27,0
17,5
12,7

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

31,9
23,1
15,4
37,4
28,6
20,9

8

Norte
Sul

Leste
Oeste
Norte
Sul

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

29,4
0,0
0,0
22,2
0,0
0,0
27,8
0,0
0,0
27,8
0,0
0,0

Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Ambiente 3,6 x 8,2
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90

Atende

76,9
69,2
58,2
85,7
79,1
69,2

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

38,5
30,8
23,1
23,1
20,9
14,3

83,3
77,0
34,1
80,2
73,0
36,5
77,8
72,2
36,5
84,1
79,4
44,4

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

31,7
22,2
16,7
34,1
26,2
19,8
33,3
27,8
22,2
22,2
20,6
15,1

Não Atende

Porto Alegre, capital do estado Rio Grande do Sul, latitude 30º 01' S e longitude 51º 13' W, está
situada na zona bioclimática 3, cujo clima é classificado como subtropical úmido e apresenta temperatura
média de 19.5 °C. Os ambientes em análise apresentaram mais de 55% da área com iluminância no intervalo
de 100 a 2000 lux em 75% do ano, com apenas uma exceção – o ambiente com 4,2 m de profundidade na
orientação sul cujo percentual no ano no limite estabelecido foi de 90%. Iluminância inferior a 100 lux é
observada nos ambientes com 6,2 e 8,2 m, sendo a frequência maior que aquela observada nas outras
localidades em estudo. Enquanto, a Iluminância superior a 2000 lux é observada em todos os ambientes e
orientações (Quadro 11).

Orientação
Leste
Oeste
Norte
Sul

Leste
Oeste
Norte
Sul

Leste
Oeste

UDI <100
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

Quadro 11 – Iluminância útil em Porto Alegre
Ambiente 3,6 x 4,2
% do
UDI 100-2000
% do
ambiente
% no ano
ambiente
0,0
Maior que 50
87,3
0,0
Maior que 75
73,0
0,0
Maior que 90
49,2
0,0
Maior que 50
84,1
0,0
Maior que 75
65,1
0,0
Maior que 90
42,9
0,0
Maior que 50
74,6
0,0
Maior que 75
60,3
0,0
Maior que 90
46,0
0,0
Maior que 50
88,9
0,0
Maior que 75
84,1
0,0
Maior que 90
74,6
Ambiente 3,6 x 6,2
0,0
Maior que 50
85,7
0,0
Maior que 75
73,6
0,0
Maior que 90
38,5
0,0
Maior que 50
79,1
0,0
Maior que 75
71,4
0,0
Maior que 90
47,3
0,0
Maior que 50
76,9
0,0
Maior que 75
69,2
0,0
Maior que 90
45,1
0,0
Maior que 50
85,7
0,0
Maior que 75
79,1
0,0
Maior que 90
53,8
Ambiente 3,6 x 8,2
34,1
Maior que 50
84,1
0,0
Maior que 75
74,6
0,0
Maior que 90
26,2
27,0
Maior que 50
79,4
0,0
Maior que 75
73,0
0,0
Maior que 90
28,6
1848

UDI > 2000
% no ano
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

% do
ambiente
47,6
25,4
12,7
47,6
30,2
15,9
49,2
39,7
25,4
23,8
15,9
11,1

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

36,3
23,1
14,3
37,4
28,6
19,8
38,5
30,8
23,1
23,1
19,8
13,2

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

32,5
22,2
15,9
34,1
26,2
20,6

9

Norte
Sul

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

31,7
0,0
0,0
34,1
0,0
0,0

Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90
Maior que 50
Maior que 75
Maior que 90

Atende

77,0
70,6
29,4
84,9
79,4
39,7

Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50
Maior que 10
Maior que 25
Maior que 50

33,3
27,8
22,2
22,2
19,8
14,3

Não Atende

5. CONCLUSÕES
A iluminação natural nos três ambientes, nas quatro orientações e nas 7 localidades em estudo apresentou
iluminância no intervalo entre 100 e 2000 lux em mais de 75% das horas do ano, em no mínimo 55% do
ambiente, com exceção de Vitória, ambiente 3,6 x 4,2 com orientação norte. Em grande parte dos ambientes
e localidades analisadas o máximo desempenho - iluminâncias entre 100 e 2000 lux em mais de 90% das
horas do ano, em no mínimo 55% do ambiente, é atingido. As exceções devem-se ao excesso de iluminação,
como pode se observar nos resultados, através do expressivo percentual de ocorrência de iluminância
superior a 2000 lux e a reduzida ocorrência de iluminância inferior a 100 lux (quase inexistente nos
ambientes com 4,2 e 6,2 m de profundidade). Destaca-se que somente no ambiente com profundidade de 8,2
metros a iluminância inferior a 100 lux é frequente, de 10% a 25% do ano.
Assim, com base nos resultados obtidos e tendo em conta os parâmetros dinâmicos empregados na
análise conclui-se que níveis satisfatórios de iluminação foram obtidos com profundidade do ambiente
superior 3,0 vezes a altura da abertura. Maiores estudos devem ser realizados para o estabelecimento de uma
recomendação mais adequada, assim como, elementos de controle devem ser introduzidos nesses estudos, já
que o excesso de luz é tão prejudicial quanto a sua falta.
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RESUMO

Em um país tropical, onde a luz é abundante, não há justificativa para o não aproveitamento da mesma na
iluminação dos ambientes internos, uma vez que a luz natural proporciona conforto e economia de energia.
Na habitação de interesse social (HIS) a necessidade de aproveitamento da luz natural é ainda maior, visto
que os usuários possuem restrições econômicas. Assim, o objetivo desse trabalho é analisar o desempenho da
iluminação natural em uma unidade padrão de habitação de interesse social, locada em 7 cidades brasileiras.
O sistema proposto consiste em uma abertura cuja dimensão corresponde a 30% da área do piso e que foi
dividida em: 1/3 para iluminação e 2/3 para iluminação, ventilação, visão do exterior, proteção solar e da
chuva. As localidades escolhidas cobrem as principais latitudes do país espaçadas em intervalos de 5° e
correspondem às cidades: Porto Alegre; Curitiba; Vitória; Cuiabá; Aracaju; Natal e Belém. A pesquisa foi
realizada através de simulação computacional com o programa Daysim. A partir dos resultados obtidos podese concluir que o sistema de abertura proposto é adequado à iluminação natural dos dois tipos habitacionais
de interesse social em estudo. Em ambos, verificou-se percentual de 55% do ambiente com iluminância entre
150 e 2000 lux, em todas as cidades simuladas, em pelo menos 75% das horas do ano. Nas seguintes cidades:
Belém, Natal, Vitória e Cuiabá o desempenho foi ainda melhor: 55% do ambiente, o mais, com iluminância
entre 150 e 2000 lux acima de 90% das horas do ano.
Palavras-chave: Iluminação natural, simulação da iluminação, habitação de interesse social.

ABSTRACT

In a tropical climate, where sunlight is abundant, there is no justification for not using daylight. It is widely
known that daylight can provide a better environment, as well as energy efficiency. Concerning social
dwellings, a good window design is crucial to reducing energy costs, since the users have economic
restrictions. Thus, the objective of this work is to analyze the daylighting performance of a single-family
residential building that represents a model of a social dwelling unit, located in 7 Brazilian cities, whose
window is divided in as follows: 1/3 for lighting and 2/3 for lighting, ventilation, exterior vision, sun and rain
control. The window size corresponds to 30% of the floor area. The chosen locations cover the main latitudes
of the country, spaced in intervals of 5°, including the cities: Porto Alegre; Curitiba; Vitoria; Cuiabá;
Aracaju; Natal and Belém. The research was carried out through a computer simulation using the Daysim
software. From the results, a percentage of 55% of the room has an illuminance of 150 to 2000 lux, in all
simulated cities, in at least 75% of the hours of the year. In the following cities: Belém, Natal, Vitória and
Cuiabá the performance was even better: 55% of the environment with illuminance of 150 to 2000 lux above
90% of the hours of the year.
Keywords: Daylighting, lighting simulation, social dwellings.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, o critério mais utilizado na definição da dimensão das aberturas é a área da abertura em função da
área do piso, cuja proporção varia de 1/6 a 1/10. A predominância desse critério deve-se especialmente ao
fato do mesmo estar incluído nas exigências dos códigos de edificações municipais. Outras normativas
também utilizam critério similar, como a NBR 15.220, cuja proporção varia de 10% a 40% a área do piso.
Contudo, esses critérios são limitados, especialmente por desconsiderarem o clima, a condição de céu
predominante e, até mesmo, a trajetória solar e a orientação da abertura (AMARAL E PEREIRA, 1999;
FERNANDES, 2009; LARANJA, GAZZANEO & CABUS, 2009). As aberturas, além da iluminação
natural, desempenham funções como: a ventilação, a visão do exterior, a proteção ou captação da radiação
solar, a proteção da água da chuva e até mesmo, saída de emergência. Pode-se afirmar que, frequentemente,
essas funções têm recebido pouca importância no desenvolvimento do projeto.
A dimensão da abertura não é a única variável que impacta na distribuição e nos níveis de iluminação
natural, outras variáveis como a posição da abertura e a forma do ambiente são também relevantes.
Especialmente a profundidade do ambiente tem considerável impacto na iluminação natural. A profundidade
adequada, para garantir a iluminação natural nas partes mais distantes da abertura, pode ser identificada a
partir de recomendações como: a profundidade do ambiente deve ser 2 a 2,5 vezes a altura da janela para que
haja suficiente iluminação natural no ambiente (CIBSE - Chartered Institution of Building Services
Engineers, 1987). Segundo Reinhart (2005), o alcance da luz natural no ambiente depende também de
variáveis como: a transparência do vidro, o nível de iluminação desejado e o percentual mínimo do ano a ser
iluminado naturalmente.
Ao projetar a abertura, além do conforto térmico e lumínico, deve-se considerar o impacto que os
elementos de proteção solar provocam na visão interior-exterior do usuário. Considerando a dinâmica da
trajetória solar o sombreamento total da abertura frequentemente resulta em um sistema de proteção muito
obstrutivo, que interfere na visão do exterior, sendo muitas vezes avaliado negativamente pelos usuários. A
visão do ambiente externo associada à presença da luz natural, especialmente quando vinculada à natureza
ou uma paisagem atraente, contribui para o bem estar, com efeitos consideráveis sobre a saúde
(TREGENZA, LOE, 2015). Preferencialmente a linha do horizonte deve estar visível, evitando-se a
separação entre céu e elementos do entorno construído ou natural (VEITCH, GALASIU, 2012). Nesse
contexto, a veneziana (elementos horizontais múltiplos) é um sistema que apresenta bom desempenho em
relação às diversas funções que a abertura possui sem obstruir em demasia a visão do exterior (Cho, Yoo e
Kim, 2014).
Não há justificativa para o não aproveitamento da iluminação natural no clima tropical, uma vez que,
quando controlada corretamente, a luz natural pode proporcionar conforto em grande parte do ano
dispensando as fontes artificiais. É necessário, contudo, ao dimensionar o sistema de abertura, respeitar todas
as funções que ela deve desempenhar. Em se tratando habitações de interesse social (HIS) o projeto
adequado da abertura é ainda mais relevante, visto que os usuários possuem restrições econômicas.

2. OBJETIVO
O objetivo desse trabalho é analisar o desempenho da iluminação natural em uma unidade padrão de
habitação de interesse social, locada em 7 cidades brasileiras (espaçadas em intervalos de 5° de latitude),
cujo sistema de abertura possibilita: iluminação, ventilação, visão do exterior, proteção solar e da chuva.

3. MÉTODO
O estudo foi realizado utilizando a simulação computacional como método de cálculo da iluminação
natural. Dentre as ferramentas gratuitamente disponíveis optou-se pelo programa Daysim1. Para a simulação
foram utilizados arquivos climáticos no formato TRY (Test Reference Year), que representam um ano de
dados médios para um local específico, sem extremos de temperatura. Os arquivos de dados são formados a
partir de medições realizadas em estações climatológicas que, por sua vez, estão sujeitas a erros e
interrupções, decorrentes de defeitos nos equipamentos ou outro problema. Erros e ausência no banco de
1

DAYSIM é um programa de simulação da luz natural cujo cálculo da iluminação global é baseado no algoritmo Ray
Tracing (RADIANCE). O desenvolvimento do programa, coordenado por Christoph Reinhart (MIT) desde 1998, foi
realizado no âmbito das seguintes instituições: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) Alemanha; Harvard
University; Massachusetts Institute of Technology (MIT) e National Research Council (NRC) Canada.
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dados, assim como, a carência de estações climatológicas certamente afetam a qualidade dos dados
(SCHELLER et al., 2015), contudo, pesquisas dessa natureza tem sido realizadas, ainda que apresentem essa
limitação, que é conhecida e deve ser considerada. Assim, foram utilizados arquivos climáticos (TRY)
as demais cidades estão ao nível do mar.
Adotou-se a configuração de sessenta minutos para cada simulação. O horário estabelecido foi das
7:00h às 17:00h. Para a definição do nível mínimo de iluminância optou-se pela recomendação da NBR 5413
(ainda que esta norma tenha sido substituída pela NBR ISO/CIE 8995-1), pois esta apresenta 3 níveis de
exigência, tendo sido adotado o nível de exigência médio. O limite mínimo adotado, de 150 lux, é
recomendado para os seguintes usos: sala de estar, cozinha quarto e banheiro. O grid de pontos foi definido a
partir da recomendação do LEED (2014) que determina uma malha de pontos com distância inferior 60 cm
(entre os pontos de análise), locados a uma altura do plano de trabalho de 76 cm acima do piso. A definição
do número de pontos é de acordo com a área de cada ambiente da unidade habitacional em estudo. Os
modelos tridimensionais utilizados foram construídos no SketchUp e exportados em formato 3DS para o
Daysim. No arquivo de materiais os coeficientes de reflexão das superfícies internas foram configurados de
acordo com a norma DIN 5034, sendo adotado para o piso o índice de 30%, para as paredes 60% e o forro
70%.
O programa Daysim tem como dados de saída medidas dinâmicas como o fator de luz natural (DF –
Daylight Factor), a autonomia de luz natural (DA – Daylight Autonomy), a iluminância natural útil (UDI –
Useful Daylight Illuminance), etc. As medidas dinâmicas consideram a variação da luz natural ao longo do
dia e do ano, tendo como base informações climáticas. Dentre as medidas dinâmicas de desempenho, a
Iluminância Útil da Luz Natural - UDI, introduzida por Nabil & Mardaljevic (2005, 2006) corresponde à
frequência de ocorrência da iluminância em um intervalo de iluminação natural considerado útil. Os
resultados da UDI, calculados pelo programa em cada ponto de análise, foram inseridos em uma planilha de
cálculo (Excel) para a categorização dos dados e a obtenção do desempenho da iluminação em relação à área
do ambiente (ao longo do ano). Os intervalos adotados na Iluminância útil da luz natural foram: a) menor que
150 lux; b) entre 150 e 2000 lux, c) maior que 2000 lux. A análise de desempenho teve como base o critério
utilizado no LEED2 (versão 2014). Segundo o mesmo, a iluminância mínima deve ocorrer em mais de 50%
das horas do ano em pelo menos 55% da área do ambiente (pontuação adicional é obtida para a condição de
75% e 90% do ambiente). Na análise realizada nesta pesquisa, adotou-se o seguinte critério: pelo menos 55%
do ambiente com iluminância entre 150 e 2000 lux, em mais de 50%, 75% e 90% do ano (Tabela 1).
Tabela 1 – Classes de iluminância utilizadas na iluminação natural
UDI_<150 lux
UDI_150-2000 lux
UDI_>2000 lux
Superior a 10% do ano
Superior a 50% do ano
Superior a 10% do ano
Superior a 25% do ano
Superior a 75% do ano
Superior a 25% do ano
Superior a 50% do ano
Superior a 90% do ano
Superior a 50% do ano

O objeto de estudo tem como base o projeto de habitação de interesse social desenvolvido pelo
Programa Minha Casa Minha Vida (Governo Federal em parceria com os estados e municípios e
operacionalizado com recursos da CAIXA). A unidade residencial unifamiliar possui 35 m² de área total,
com os seguintes ambientes: 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro e 2 quartos (Quadro 1). A edificação é térrea e
possui a cobertura em duas águas. A dimensão das aberturas corresponde a 30% da área do piso, atendendo à
NBR 15.550, que recomenda dimensão da abertura com 10% a 40% da área do piso em ambientes de longa
permanência. A abertura foi seccionada em duas partes: 1/3 com função de iluminação, na parte superior da
abertura (bandeira), e 2/3 com função de iluminação, ventilação, proteção solar e visão do exterior, na parte
inferior da abertura. Assim, a abertura consiste em uma solução mista de veneziana (alumínio) e vidro. A
disposição das aletas (veneziana) é no sentido horizontal. As aletas possuem dimensão de 0,02 m de
espessura por 0,04 m de profundidade. O espaçamento entre as aletas é de 0,04 m, cujo coeficiente de
reflexão é de 85%. O coeficiente de transmitância do vidro é de 87%. A definição do sistema de abertura
escolhido foi baseada na pesquisa de Leder, Lima e Leal (2015).

2

LEED – Sistema de certificação de edifícios sustentáveis (Leadership in Energy and Environmental Design) mantido
pelo U.S. Green Building Council (USGBC).
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A unidade habitacional foi analisada em duas orientações: eixo norte/sul e eixo leste/oeste. A
localização da abertura na fachada foi alternada: Tipo A com as aberturas nas fachadas frontal e posterior
(frontão) e Tipo B com as aberturas nas fachadas laterais, ver Quadro 1 e Tabela 2, que possibilitou
investigar duas profundidades de ambientes na cozinha e nos dormitórios.
Complementarmente, foi realizada uma investigação sobre a visão do exterior a partir de uma
veneziana similar ao sistema proposto, que consistiu no levantamento da paisagem visualizada a partir da
abertura com veneziana. Assim, registros fotográficos da visão do exterior foram tomados, em três pontos
distantes da abertura, na proporção de 1/4, 2/4 e 3/4 da profundidade do ambiente. Com essas imagens foi
possível observar a obstrução da veneziana na visão da paisagem externa.
Ambiente
Sala (3,15 x 3,10)
BWC (1,90 x 1,05)
Cozinha (3,00 x 1,90)
Quarto 01 (3,20 x 2,4)
Quarto 02 (3,00 x 2,40)

Tabela 2 – Dimensionamento da habitação isolada, tipo A e B
Área do piso
30% PAP
Altura do peitoril
0,90 m
9,76 m²
2,93 m²
1,99 m²
0,60 m²
1,60 m
5,70 m²
1,71 m²
0,90 m
7,68 m²
2,30 m²
0,90 m
7,20 m²
2,16 m²
0,90 m

Altura da janela
1,34 m
0,6
1,20 m
1,20 m
1,20 m

Quadro 1 – Planta baixa da unidade habitacional em estudo com os dois tipos de abertura em estudo - Tipo A e B
Tipo A - Aberturas

Tipo B - Aberturas

4. RESULTADOS
Os resultados obtidos com a simulação da luz natural, para cada modelo de habitação em estudo, foram
organizados por cidades e serão apresentados em ordem crescente de latitude: Belém, Natal, Aracaju,
Cuiabá, Vitória, Curitiba e Porto Alegre. Antes, contudo, será apresentado o estudo da visão do exterior
através da veneziana.
Sobre a visão do exterior observou-se que, mesmo havendo várias interrupções, em consequência da
repetição das aletas, a percepção visual não é comprometida (ver Figuras 1 e 2). Fato que pode ser explicado
pela teoria da Gestalt - segundo a lei da proximidade, os elementos próximos tendem a ser agrupados. Ou
seja, ainda que a cena do exterior esteja segmentada pelas aletas, estes segmentos estão próximos, o que
permite o agrupamento e favorece a capacidade perceptiva da mente de visualizar o todo. Outro aspecto,
também retirado da teoria da Gestalt, é que o fenômeno da percepção visual está relacionado com a simetria,
estabilidade, equilíbrio, simplicidade e regularidade, sendo a qualidade visual favorecida pela simplicidade
presente na sequência de elementos horizontais. Assim, concluiu-se que a abertura mista utilizada nesta
pesquisa permite além da ventilação e iluminação, o contato com o exterior.
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Figura 1 - Visão do exterior com o observador localizado a uma distância correspondente a 1/4 da profundidade do ambiente

Figura 2 - Visão do exterior com o observador localizado a uma distância correspondente a 3/4 da profundidade do ambiente

Belém, capital do Pará, situada na zona bioclimática 8, latitude 01º 27' S e longitude 48º 30' W
possui clima equatorial, com uma temperatura média anual de 26 °C. Conforme resultados apresentados na
Tabela 3, o intervalo de 150 a 2000 lux é atingido em um percentual das horas do ano superior a 90%, em
55,7% do ambiente. Nas duas orientações o desempenho é satisfatório, no tipo B, que possui maior
profundidade de ambiente (distância em relação à abertura) os níveis de iluminação são levemente inferiores,
com um percentual menor de iluminância no intervalo superior a 2000 lux que, por outro lado, resultou em
um desempenho melhor do sistema, posto que em 79,8% do ambiente, o intervalo de 150 a 2000 lux é
atingido em 90% das horas do ano.
Tabela 3 - Iluminância útil da luz natural em Belém – percentual do ambiente e percentual das horas do ano.
Tipo A – aberturas orientadas para norte e sul
UDI <150 lux
% no ano

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
% no ano

% do ambiente

UDI > 2000 lux
% no ano

% do ambiente

Maior que 10

3,8

Maior que 50

95,2

Maior que 10

34,6

Maior que 25

0,0

Maior que 75

80,8

Maior que 25

19,2

Maior que 50

0,0

Maior que 90

57,7

Maior que 50

4,8

Tipo B – aberturas orientadas para leste e oeste
UDI <150 lux
% no ano

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
% no ano

% do ambiente

UDI > 2000 lux
% no ano

% do ambiente

Maior que 10

3,8

Maior que 50

100,0

Maior que 10

9,6

Maior que 25

0,0

Maior que 75

100,0

Maior que 25

0,0

Maior que 50

0,0

Maior que 90

79,8

Maior que 50

0,0

Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, localiza-se na latitude 05° 47' S, longitude 35° 12'
W', e na zona bioclimática 8. O clima é tropical chuvoso quente, com verão seco e temperatura média anual
de 26 °C. Os resultados obtidos para Natal se assemelham àqueles de Belém, com um desempenho um pouco
acima: o intervalo de 150 a 2000 lux é atingido em 67,3% do ambiente e, em um percentual das horas do ano
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superior a 90% (ver Tabela 4). Nas duas orientações o desempenho da iluminação é também satisfatório. No
tipo B, que possui maior profundidade de ambiente (distância em relação à abertura), o percentual de
iluminação no intervalo superior a 2000 lux é menor, fato que contribui positivamente, elevando o
desempenho da iluminação para 75% do ambiente com iluminação no intervalo útil, de 150 a 2000 lux, em
90% das horas do ano.
Tabela 4 - Iluminância útil da luz natural em Natal – percentual do ambiente e percentual das horas do ano.
Tipo A – aberturas orientadas para norte e sul
UDI <150 lux
% no ano

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
% no ano

% do ambiente

UDI > 2000 lux
% no ano

% do ambiente

Maior que 10

0,0

Maior que 50

97,1

Maior que 10

30,8

Maior que 25

0,0

Maior que 75

82,7

Maior que 25

17,3

Maior que 50

0,0

Maior que 90

67,3

Maior que 50

2,9

Tipo B – aberturas orientadas para leste e oeste
UDI <150 lux
% no ano

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
% no ano

% do ambiente

UDI > 2000 lux
% no ano

% do ambiente

Maior que 10

0,0

Maior que 50

100,0

Maior que 10

19,4

Maior que 25

0,0

Maior que 75

100,0

Maior que 25

0,0

Maior que 50

0,0

Maior que 90

75,0

Maior que 50

0,0

Aracaju, capital de Sergipe, cuja latitude é 10º 54' S e longitude 37º 04' W, possui clima quente e
úmido, com período chuvoso de março a agosto. A temperatura média anual no local é de 26 °C e situa-se na
zona bioclimática 8. A iluminação natural nesta localidade teve desempenho um pouco inferior a Belém e
Natal, somente 49% do ambiente apresentou iluminância no intervalo de 150 a 2000 lux em 90% das horas
do ano, enquanto 78,8% do ambiente com iluminância no intervalo de 150 a 2000 lux é atingido 75% das
horas do ano (Tabela 5). No tipo B, assim como nas demais localidades a iluminância é menor, essa redução
é especialmente percebida quando considerado o percentual de 90% das horas do ano. Neste, apenas em
21,2% do ambiente o intervalo de 150 a 2000 lux é atingido. Embora, pode-se afirmar que o desempenho
com o tipo B ainda é satisfatório, pois, 96,2% do ambiente apresentou iluminância útil (150-2000 lux) em
75% das horas do ano.
Tabela 5 - Iluminância útil da luz natural em Aracaju – percentual do ambiente e percentual das horas do ano.
Tipo A – aberturas orientadas para norte e sul
UDI <150 lux
% no ano

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
% no ano

% do ambiente

UDI > 2000 lux
% no ano

% do ambiente

Maior que 10

3,8

Maior que 50

94,2

Maior que 10

26,9

Maior que 25

0,0

Maior que 75

78,8

Maior que 25

16,3

Maior que 50

0,0

Maior que 90

49,0

Maior que 50

2,9

Tipo B – aberturas orientadas para leste e oeste
UDI <150 lux
% no ano

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
% no ano

% do ambiente

UDI > 2000 lux
% no ano

% do ambiente

Maior que 10

5,8

Maior que 50

99,0

Maior que 10

17,3

Maior que 25

0,0

Maior que 75

96,2

Maior que 25

0,0

Maior que 50

0,0

Maior que 90

21,2

Maior que 50

0,0

Cuiabá, capital do Mato Grosso, localiza-se na latitude 15º 35' S e na longitude: 56º 05' W. O clima é
tropical úmido, inserido na zona bioclimática 7 possui temperatura média em torno de 26 °C, extremos de
temperatura de até 40 °C no verão e, esporadicamente, abaixo de 10 °C no inverno. Conforme consta na
Tabela 6, a habitação tipo A, em Cuiabá, apresentou em 71,2% do ambiente iluminância no intervalo de 1502000 luz em 90% das horas do ano, enquanto o tipo B, para 90% das horas do ano, o intervalo de 150-2000
lux ocorreu em 84,6% do ambiente. Assim, pode-se afirmar que o tipo B teve desempenho superior.

1855

6

Tabela 6 - Iluminância útil da luz natural em Cuiabá – percentual do ambiente e percentual das horas do ano.
Tipo A – aberturas orientadas para norte e sul
UDI <150 lux
% no ano

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
% no ano

% do ambiente

UDI > 2000 lux
% no ano

% do ambiente

Maior que 10

0,0

Maior que 50

95,2

Maior que 10

27,9

Maior que 25

0,0

Maior que 75

85,6

Maior que 25

14,4

Maior que 50

0,0

Maior que 90

71,2

Maior que 50

4,8

Tipo B – aberturas orientadas para leste e oeste
UDI <150 lux
% no ano

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
% no ano

% do ambiente

UDI > 2000 lux
% no ano

% do ambiente

Maior que 10

0,0

Maior que 50

100,0

Maior que 10

8,7

Maior que 25

0,0

Maior que 75

100,0

Maior que 25

0,0

Maior que 50

0,0

Maior que 90

84,6

Maior que 50

0,0

Vitória, capital do Espírito Santo, latitude 20º19' e longitude 40°20' está inserida na zona
bioclimática 8, possui clima tropical e temperatura média anual de 24 °C. O desempenho da iluminação
natural foi satisfatório nos dois tipos de habitação analisados em Vitória: no tipo A observa-se que 67,3% do
ambiente apresentou iluminância no intervalo útil em 90% das horas do ano (Tabela 7), enquanto no tipo B,
em 81,7% do ambiente a iluminância no intervalo útil foi atingida em 90% das horas do ano. Destaca-se a
redução da iluminância acima de 2000 lux, especialmente no ambiente tipo B.
Tabela 7 - Iluminância útil da luz natural em Vitória – percentual do ambiente e percentual das horas do ano.
Tipo A – aberturas orientadas para norte e sul
UDI <150 lux
% no ano

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
% no ano

% do ambiente

UDI > 2000 lux
% no ano

% do ambiente

Maior que 10

0,0

Maior que 50

95,2

Maior que 10

27,9

Maior que 25

0,0

Maior que 75

89,4

Maior que 25

9,6

Maior que 50

0,0

Maior que 90

67,3

Maior que 50

2,9

Tipo B – aberturas orientadas para leste e oeste
UDI <150 lux
% no ano

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
% no ano

% do ambiente

UDI > 2000 lux
% no ano

% do ambiente

Maior que 10

2,9

Maior que 50

100,0

Maior que 10

3,8

Maior que 25

0,0

Maior que 75

100,0

Maior que 25

0,0

Maior que 50

0,0

Maior que 90

81,7

Maior que 50

0,0

Curitiba, capital do Paraná, latitude 25º 25' S e longitude: 49º 16' W apresenta clima temperado e
situa-se na zona bioclimática 1. Nos dois tipos analisados, A e B, a iluminância no intervalo útil em 90% das
horas do ano não atinge o patamar desejável de 55% do ambiente (Tabela 8). Considerando 75% das horas
do ano, é possível atingir o intervalo útil em 84,6% e 100% do ambiente, respectivamente nos tipos A e B.
Não foi registrado iluminância superior a 2000 lux no tipo B, ao mesmo tempo em que, observa-se um
aumento das iluminância no intervalo inferior a 150 lux.
Tabela 8 - Iluminância útil da luz natural em Curitiba – percentual do ambiente e percentual das horas do ano.
Tipo A – aberturas orientadas para norte e sul
UDI <150 lux
% no ano

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
% no ano

% do ambiente

UDI > 2000 lux
% no ano

% do ambiente

Maior que 10

3,8

Maior que 50

96,2

Maior que 10

27,9

Maior que 25

0,0

Maior que 75

84,6

Maior que 25

13,5

Maior que 50

0,0

Maior que 90

53,8

Maior que 50

3,8

Tipo B – aberturas orientadas para leste e oeste
UDI <150 lux

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
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UDI > 2000 lux
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% no ano

% no ano

% no ano

% do ambiente

Maior que 10

10,6

Maior que 50

100,0

Maior que 10

0,0

Maior que 25

0,0

Maior que 75

100,0

Maior que 25

0,0

Maior que 50

0,0

Maior que 90

45,2

Maior que 50

0,0

Porto Alegre, capital do estado Rio Grande do Sul, latitude 30º 01' S e longitude 51º 13' W, está
situada na zona bioclimática 2, cujo clima é classificado como subtropical úmido e apresenta temperatura
média de 19.5 °C. A iluminação natural na habitação do tipo A, assim como em Curitiba, não atingiu o
patamar desejável de 55% do ambiente no intervalo útil em 90% das horas do ano, já no tipo B, 76% do
ambiente apresentou iluminância útil em 90% do ano (Tabela 9).
Tabela 9 - Iluminância útil da luz natural em Porto Alegre – percentual do ambiente e percentual das horas do ano.
Tipo A – aberturas orientadas para norte e sul
UDI <150 lux
% no ano

% do ambiente

UDI 150-2000 lux
% no ano

% do ambiente

UDI > 2000 lux
% no ano

% do ambiente

Maior que 10

3,8

Maior que 50

94,2

Maior que 10

27,9

Maior que 25

0,0

Maior que 75

82,7

Maior que 25

13,5

Maior que 50

0,0

Maior que 90

45,2

Maior que 50

3,8

% do ambiente

Tipo B – aberturas orientadas para leste e oeste
UDI <150 lux
% no ano
Maior que 10

0,0

UDI 150-2000 lux
% no ano
Maior que 50

100,0

UDI > 2000 lux
% no ano
Maior que 10

Maior que 25

0,0

Maior que 75

100,0

Maior que 25

0,0

Maior que 50

0,0

Maior que 90

76,0

Maior que 50

0,0

% do ambiente

% do ambiente

19,2

5. CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que o sistema de abertura analisado neste trabalho é
adequado à iluminação natural dos dois tipos habitacionais de interesse social em estudo. O referido sistema
de abertura possui dimensão que corresponde a 30% da área do piso, esta foi seccionada em 1/3, com função
de iluminação, e 2/3 com função de iluminação, ventilação e visão do exterior. Nos dois tipos habitacionais
em estudo o desempenho lumínico foi satisfatório, já que ambos alcançaram o percentual de 55% do
ambiente com iluminância entre 150 e 2000 lux, em todas as cidades simuladas, em pelo menos 75% das
horas do ano. Nas seguintes cidades: Belém, Natal, Vitória e Cuiabá o desempenho foi ainda melhor: 55% do
ambiente, o mais, com iluminância entre 150 e 2000 lux acima de 90% das horas do ano.
Em relação às localidades analisadas, como esperado, a latitude é um fator de impacto nas
iluminâncias. As cidades de latitude maior, Curitiba e Porto Alegre, apresentam níveis mais reduzidos de
iluminação. Nas demais cidades o excesso de iluminação é mais presente. Ressalta-se a necessidade de
estudos sobre o excesso de iluminação, já que em grande parte das situações analisadas a presença
iluminância elevada é significativa, especialmente no tipo A (dormitórios e cozinha com menor
profundidade) em mais de 10% das horas do ano iluminância superior a 2000 lux ocorreu em torno de 30%
do ambiente. Finalizando, em relação aos dados climáticos utilizados neste trabalho, erros e ausências no
banco de dados, assim como, a carência de estações climatológicas certamente afetam a qualidade dos dados,
contudo, pesquisas dessa natureza têm sido realizadas, ainda que apresentem essa limitação, que é conhecida
e deve ser considerada.
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RESUMO

A pesquisa diz respeito à iluminação natural no ambiente interno para uma edificação na Antártica. Este
trabalho se propõe a investigar a iluminação natural no ambiente interno em áreas de alta latitude
considerando a influência das aberturas. Na metodologia é feita a revisão bibliográfica buscando estudos de
autores previamente selecionados que abordam o tema iluminação natural e aberturas laterais, bem como as
especificidades da região Antártica. A simulação é feita em um ambiente de geometria retangular, em
específico, nas novas edificações brasileiras na Antártica, utilizando o céu 1 padrão da CIE (Commission
Internationale de L‟Éclairage). A análise é realizada para todas as orientações (Norte, Sul, Leste e Oeste), por
meio da construção de curvas isolux em pontos específicos do ambiente, em horários e dias do ano préestabelecidos, para quatro modelos de aberturas (J1, J2, J3 e J4) e por meio dos percentuais das UDI (Useful
Daylight Illuminances). Os valores de iluminação natural foram gerados pelo software TropLux. Como
resultado principal observa–se que o desempenho da J1 foi similar ao da J2 e o da J3 similar ao da J4,
destacando-se ainda que todas as aberturas apresentam valor de uniformidade de aproximadamente 0,2,
inferior ao aceitável 0,5. Pode-se observar que as J3 e J4 demostram uma melhor performance por permitir
que mais pontos do ambiente interno fossem iluminados dentro do intervalo de iluminação ideal.
Palavras-chave: iluminação natural, janelas, Antártica.

ABSTRACT

The research concerns daylight in interior environment for an Antarctic building. This work intends to
investigate daylight in an interior environment in high latitude area, considering the influence of the
openings. In the methodology, a bibliographic review is carried out, looking for previously selected author‟s
studies that approach the subject of natural lighting and lateral openings, as well as the specificities of the
Antarctic region. The simulation is done in a rectangular geometry environment, in particular, the new
Brazilian building in Antarctica, using the CIE sky 1 (Commission Internationale de L'Eclairage). The
analysis is performed for all orientations (North, South, East and West), by means of the construction of
isolux curves at specific points of the environment, at pre-established times and days of the year, considering
four opening models (J1, J2, J3 and J4) and UDI percentages evaluation (Useful Daylight Illuminances). The
daylight values were generated by TropLux software. As a main result, it is observed that the performance of
J1 was similar to J2, as well as J3 was also similar to J4, and all openings had an uniformity value of
approximately 0.2, less than the acceptable rate of 0.6. It can be observed that the J3 and J4 show a better
performance by allowing more points of the internal environment to be illuminated within the ideal lighting
range.
Keywords: daylight, windows, Antarctica.
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1. INTRODUÇÃO
A iluminação natural proporciona benefícios psicológicos e fisiológicos ao ser humano, além de reduções no
consumo de energia elétrica de uma edificação (LARANJA, 2010; LEDER, 2007). Acosta e outros (2016)
complementam que o formato da janela influencia diretamente na quantidade de luz recebida no ambiente
interno, podendo esta advir de luz direta ou indireta. Por outro lado, espaços territoriais como a Antártica,
são fontes de pesquisa singular, apresentando características únicas que influenciam diretamente na obtenção
de luz natural no ambiente interno – nesse caso, especialmente a trajetória solar –, que apresenta grandes
diferenças na quantidade de horas de luz natural disponível nos períodos de verão e inverno
(MONTARROYOS, 2015).
No que se refere especificamente à Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), esta encontra-se
em processo de reconstrução visto a destruição parcial em função do incêndio ocorrido em 2012, ver figura 1
(MONTARROYOS, 2015). Embora houvesse exigências no âmbito de sustentabilidade para edificações
mais eficientes, as realizações de alguns estudos indicaram que as janelas projetadas para a EACF não
alcançariam resultados satisfatórios relacionados à iluminação natural dos ambientes internos (TOME et al,
2016). Embora a atual etapa da edificação não permita mais a realização de modificações, as futuras
ampliações ou a reprodução do sistema construtivo em outro local é uma possibilidade a ser considerada,
sendo importante proceder as simulações computacionais visando prever possíveis modificações e
adaptações de acordo com os resultados obtidos (REINHART e WIENOLD, 2011; ANDERSEN et al.,
2013).
Este artigo faz parte do escopo de pesquisa do Laboratório de Planejamento e Projetos (LPP) da
Universidade Federal do Espírito Santo, onde são desenvolvidas tecnologias para edificações em áreas
inóspitas, dentre elas a Antártica, com pesquisas também vinculadas ao Programa Antártico Brasileiro
(PROANTAR).

Figura 1: Maquete eletrônica do projeto vencedor do Concurso Internacional Estação Antártica Comandante Ferraz.
Fonte: Arch Daily (2016).

2. OBJETIVO
O objetivo geral deste artigo é investigar a iluminação natural no ambiente interno em função da variação das
aberturas.

3. MÉTODO
Esse trabalho avaliou a iluminação natural no ambiente interno, por meio de simulações no programa
Troplux, que permitiram a organização de gráficos para posterior avaliação dos dados. As análises foram
feitas utilizando como parâmetro a iluminância e índice de uniformidade indicados pela ABNT NBR
ISO/CIE 8995-1:2013, bem como os intervalos das UDI (Useful Daylight Illuminances).

3.1. Caracterização do ambiente interno adotado
Para a realização das simulações foi adotado ambiente conforme a estrutura modular projetada para as novas
edificações da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), localizada na Ilha Rei George (62°05‟S e 58°
23‟W), Figura 2.
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Figura 2: Localização da EACF na Península de Keller, Ilha Rei George, Península Antártica.
Fonte: Rosa e outros (2014).

Com dimensões internas de 2,14m de largura por 5,74m de profundidade e pé direito de 2,46m, para a
construção das curvas isolux foram determinados 11 pontos, localizados no eixo do ambiente interno,
perpendicular à janela, distantes 48 cm entre si (Figura 3), com altura do plano de trabalho de 75cm do piso
(Figura 4), conforme determina a ABNT NBR 8.955-1.

Figura 4: Corte esquemático AA e altura
do plano de trabalho.
Fonte: as autoras (2016).

Figura 3: Planta baixa esquemática com
pontos para cálculo das iluminâncias.
Fonte: as autoras (2016).

Para análise dos percentuais das UDI foi estabelecida uma malha com 44 pontos (11 pontos no eixo X
e 4 pontos no eixo Y), na qual os pontos em X distam 48 cm entre si e em Y distam 42,8 cm (Figura 5).

Figura 5: Planta baixa esquemática com
pontos em malha para cálculo das UDI.
Fonte: as autoras (2017).

Os coeficientes de reflexões utilizados nas superfícies internas foram: 0,2 para o piso, 0,8 para o teto e
0,6 para a parede; para superfícies externas foram considerados: 0,9 para faces externas; 0,9 para pisos
externos, dada a influência da neve exceto nos meses de verão (dezembro, janeiro, fevereiro e março), nos
quais o solo aparece rochoso, sendo considerada para estes, refletância de 0,2.

3.2. Proposição de modelos de janelas para simulação, utilizando o programa TropLux
A análise das aberturas foi feita por meio de simulação computacional, com o programa TropLux 7.0, que
permite a simulação das características da iluminação natural no ambiente interno (CABÚS, 2006). Adotou-
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se a mesma área de janela proposta para a EACF, com 1,06m², porém adaptada para três novas propostas de
janelas, totalizando, então, quatro modelos (J1, J2, J3 e J4), Figura 6.

Figura 6: Modelos de janelas propostos para a simulação.
Fonte: as autoras (2016).

3.3. Definição dos dias e horários das simulações
Foram adotados para as simulações os dias 21 dos meses de março, junho, setembro e dezembro, que
determinam o equinócio de primavera, solstício de inverno, equinócio de outono e solstício de verão,
respectivamente e todas as orientações (Norte, Sul, Leste e Oeste). De acordo com os parâmetros da CIE
(Commission Internationale de L‟Éclairage), em função dos 15 modelos de céu apresentados pela CIE,
encoberto (céu 1 a 5); parcialmente nublado (6 a 10) e claro (11 a 15), adotou-se o céu 1 nas simulações. O
céu 1 caracteriza-se por ser o que melhor se aproxima das condições de céu da Antártica, encoberto,
gradação alta, aproximando-se do céu encoberto da CIE tradicional.
A partir da análise do mapa solar da Ilha do Rei George, foi possível perceber longos períodos de sol
na abóboda celeste, próximo ao solstício de verão e curtos períodos de sol no inverno, Figura 7.

Figura 7: Mapa Solar da Ilha do Rei George na Antártica, onde está localizada a EACF.
Fonte: Software Sol-ar 6.2 (2015).

Desse modo, foi possível, elaborar a Tabela 1, que apresenta os horários em que o sol nasce e se põe.
A partir daí, em função da duração do dia, organizou-se o período de trabalho considerado na simulação do
Troplux. Para a realização das simulações foi adotado o intervalo de 2 horas conforme sugere a ABNT.
Tabela 1: Síntese da análise do mapa solar da Ilha Rei George e indicação dos horários de simulação do Troplux.
Fonte: as autoras (2016).
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Meses do
Ano
Dezembro
Janeiro/Novembro
Fevereiro/Outubro
Março/Setembro
Abril/Agosto
Maio/Julho
Junho

Nascer
do Sol
2h 30‟
3h30‟
4h15‟
6h
7h15‟
8h30‟
9h 15‟

Pôr do
Sol
21h 30‟
20h30‟
19h45‟
18h
16h 45‟
15h30‟
14h 45‟

Tempo
de Sol
19h
17h
15h30‟
12h
9h 30‟
7h
5h30‟

Período de
Trabalho
7h – 20h
7h – 20h
7h – 18h
7h – 18h
9h – 15h
9h – 15h
9h – 15h

Horários de Simulação
Troplux
8h,10 h, 12h, 14h,16h, 18h e 20h
8h,10 h, 12h, 14h,16h e 18h
10h, 12h e 14h

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A análise dos resultados foi feita com base na ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013, que determina a
iluminância adequada para diversos ambientes, bem como os valores de uniformidade. Neste caso, foi
considerado o ambiente como similar ao de escritório, sendo assim necessária uma iluminância ideal de
500lux e a uniformidade (razão entre o valor mínimo e a média) da iluminância não inferior a 0,5.
Outro parâmetro utilizado para análise foram os intervalos das UDI (Useful Daylight Illuminances),
propostos por Nabil e Mardaljevic (2006). Estes intervalos das UDI são definidos em: valores inferiores a
100 lux, entre 100 e 500lux, no intervalo de 500 a 2000 lux e superiores a 2000lux, classificados como
insuficiente, suficiente, mas com necessidade de iluminação complementar, suficiente, e excessivo,
respectivamente.

4.1. Análise do índice de uniformidade
No índice de uniformidade, como pode-se observar na Tabela 2, todas as janelas em todos os horários
analisados apresentaram valor de uniformidade de aproximadamente 0,2, inferior ao ideal 0,5 indicado pela
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013, confirmando elevados contrastes de iluminância no ambiente interno.
Tabela 2: Índice de uniformidade
Fonte: as autoras (2017).

21 de Dezembro

21 de
21 de
Setembro Junho

21 de Março

MÊS

HORÁRIO

J1

J2

J3

J4

8h e 16h

0,19

0,19

0,2

0,2

10h e 14h

0,19

0,19

0,2

0,2

12h

0,19

0,19

0,2

0,2
0,2

18h

0,18

0,2

0,2

10h e 14h

0,19

0,19

0,2

0,2

12h

0,19

0,19

0,2

0,2

8h e 16h

0,19

0,19

0,2

0,2

10h e 14h

0,19

0,19

0,2

0,2

12h

0,19

0,19

0,2

0,2

6h e 18h

0,19

0,19

0,2

0,2

8h e 16h

0,19

0,19

0,2

0,2

10h e 14h

0,19

0,19

0,2

0,2

12h

0,19

0,19

0,2

0,2

20h

0,19

0,19

0,2

0,2

4.2. Análise das iluminâncias
De uma forma geral, para todos os gráficos analisados, como já era previsto, foi observado um decréscimo
da iluminância ao longo da profundidade do ambiente para todos os tipos de janelas. Observa-se que ao
longo da curva isolux o desempenho da J1 é similar ao da J2, bem como da J3 é similar ao da J4. Nota-se
também uma semelhança entre os resultados das iluminâncias independente da orientação da abertura e
similaridade quando se comparam os resultados das iluminâncias para os horários de 8 e 16h e os horários de
10 e 14h.
Para o dia 21 do mês de março, observa-se para os horários analisados que as J3 e J4 caracterizam-se
por permitir uma maior iluminância no ambiente interno, nos pontos mais próximos das aberturas. Nota-se
ainda, que com exceção dos horários do início da manhã (8h) e do final da tarde (após as 16h), o
comportamento da curva isolux é similar entre os horários analisados (10, 12 e 14h), onde a J3 e J4
contribuem na iluminação do ambiente interno ao prolongar a iluminância adequada aproximadamente até o
ponto 2 (0,96m da abertura), com iluminância superior ao ideal da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013
(500lx) bem como no intervalo suficiente das UDI (500≤E≤2000lx), enquanto as J1 e J2 apresentaram esse
resultado somente para o trecho até o ponto 1 (0,48m da abertura).
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Iluminância (lux)

Iluminância (lux)

Observa-se, que as J3 e J4 também apresentaram maior capacidade em melhorar a iluminação nos
níveis mais profundos do ambiente, iluminando aproximadamente até o ponto 4 (1,92m da abertura) com
valores de iluminância no intervalo suficiente com necessidade de iluminação complementar (100≤E≤500lx).
Enquanto as J1 e J2 apresentaram menor desempenho, atendendo até o limite do ponto 3 (1,44m da abertura)
dentro deste mesmo intervalo.
Nota-se, então, que as J3 e J4 propiciam uma área menor de ambiente interno com iluminação
insuficiente, bem como, uma área de ambiente próximo à janela sem necessidade de iluminação artificial,
indicando sua melhor performance no atendimento aos espaços mais próximos às aberturas (Figura 8).

Pontos de medição no ambiente interno

Pontos de medição no ambiente interno

Iluminância (lux) nos horários das 8h e 16h

Iluminância (lux)

Iluminância
(lux)
Iluminância (lux)

Iluminância (lux) nos horários das 10h e 14h

J1

J2

J3

J4

100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pontos de simulação do ambiente interno

Pontos de medição no ambiente interno
Pontos de medição no ambiente interno
Iluminância (lux) no horário das 12h

Iluminância (lux) no horário das 18h

Figura 8: Iluminância (lux) para 21 de março, todas as orientações (Norte, Sul, Leste e Oeste).
Fonte: as autoras (2016).

Para o dia 21 do mês de junho, observa-se para os horários analisados que as J3 e J4 caracterizam-se
por permitir uma maior iluminância no ambiente interno, nos pontos mais próximos das aberturas. Nota-se
que no horário de 12h há um aumento da iluminância próximo da abertura.
Observa-se ainda, que todas as aberturas apresentam todos os pontos da curva isolux com iluminância
inferior ao ideal recomendado pela ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (500lx) e ao intervalo suficiente das
UDI (500≤E≤2000lx). Todavia, as J3 e J4 no horário de 12h (gráfico 6) apresentaram trechos (até o ponto
mediano aos pontos 1 e 2 - aproximadamente 0,72m da abertura) com valores de iluminância dentro do
intervalo suficiente, mas com necessidade de iluminação complementar (100≤E≤500lx). Os demais pontos,
para todas as aberturas, encontram-se no intervalo insuficiente (E≤100lx). Observa-se, então, que as J3 e J4
ocasionam uma área menor de ambiente interno com iluminação insuficiente, indicando sua melhor
performance (Figura 9).
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J1

J2

J3

J4

100
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1

2

3

4

5
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8
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Pontos de medição no ambiente interno

Pontos de medição no ambiente interno
Iluminância (lux) nos horários das 10h e 14h

Iluminância (lux) no horário das 12h

Figura 9: Iluminância (lux) para 21 de junho, todas as orientações (Norte, Sul, Leste e Oeste).
Fonte: as autoras (2016).
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Para o dia 21 do mês de setembro, observa-se para os horários analisados que as J3 e J4 caracterizamse por permitir uma maior iluminância no ambiente interno, nos pontos mais próximos das aberturas. Nota-se
ainda, que com exceção dos horários do início da manhã (8h) e do final da tarde (16h), o comportamento da
curva isolux é similar entre os horários analisados (10, 12 e 14h), onde a J3 e J4 contribuem na iluminação
do ambiente interno ao prolongar a iluminância adequada aproximadamente até o ponto 2 (0,96m da
abertura), com iluminância superior ao ideal da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (500lx) bem como no
intervalo suficiente das UDI (500≤E≤2000lx).
Observa-se, que os pontos mais distantes das aberturas também tiveram acesso à iluminação natural,
porém, dentro do intervalo suficiente, mas com necessidade de iluminação complementar (100≤E≤500lx).
Na qual as J3 e J4 também apresentaram maior capacidade em melhorar a iluminação nos níveis mais
profundos do ambiente, iluminando aproximadamente até o ponto 4 (1,92m da abertura). Já as J1 e J2
apresentaram menor desempenho, atendendo até o limite do ponto 3 (1,44m da abertura).
Nota-se, então, que as J3 e J4 propiciam uma área menor de ambiente interno com iluminação
insuficiente, bem como, uma área de ambiente próximo à janela sem necessidade de iluminação artificial,
indicando sua melhor performance no atendimento aos espaços mais próximos às aberturas (Figura 10).
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Iluminância (lux) no horário das 12h
Figura 10: Iluminância (lux) para 21 de setembro, todas as orientações (Norte, Sul, Leste e Oeste).
Fonte: as autoras (2016).
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Para o dia 21 do mês de dezembro, observa-se para os horários analisados que as J3 e J4 caracterizamse por permitirem uma maior iluminância no ambiente interno, nos pontos mais próximos das aberturas.
Nota-se ainda, que com exceção dos horários do início da manhã (6h) e do final da tarde (18h), o
comportamento da curva isolux é similar entre os horários analisados (8, 10, 12, 14 e 16h), onde a J3 e J4
contribuem na iluminação do ambiente interno ao prolongar a iluminância adequada até o ponto 2 (0,96m da
abertura), com iluminância superior ao ideal da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (500lx) bem como no
intervalo suficiente das UDI (500≤E≤2000lx). Já as J1 e J2 apresentaram esse resultado para
aproximadamente o ponto mediano entre os pontos 1 e 2 (aproximadamente 0,72m da abertura).
Observa-se, que os pontos mais distantes das aberturas também tiveram acesso à iluminação natural,
porém, dentro do intervalo suficiente, mas com necessidade de iluminação complementar (100≤E≤500lx).
Na qual as J3 e J4 também apresentaram maior capacidade em melhorar a iluminação nos níveis mais
profundos do ambiente, iluminando aproximadamente até o ponto 6 (2,48m da abertura). Já as J1 e J2
apresentaram menor desempenho, atendendo até o limite do ponto 4 (1,92m da abertura).
As J3 e J4 propiciam uma área menor de ambiente interno com iluminação insuficiente, bem como,
uma área de ambiente próximo à janela sem necessidade de iluminação artificial, indicando sua melhor
performance no atendimento aos espaços mais próximos às aberturas (Figura 11).
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Iluminância (lux)

Pontos de medição no ambiente interno
Iluminância (lux) no horário das 20h
Figura 11: Iluminância (lux) para 21 de dezembro, todas as orientações (Norte, Sul, Leste e Oeste).
Fonte: as autoras (2016).

4.3. Análise dos percentuais das UDI
De uma forma geral, nota-se uma similaridade dos percentuais das UDI independente da orientação da
abertura. Além disso, observa-se, que as J3 e J4 apresentaram melhor desempenho do que as J1 e J2. Notase, porém, uma performance diferenciada nas épocas do ano analisadas. Para os meses de dezembro, janeiro,
fevereiro e março, nos quais não há presença de neve (refletância do piso externo igual a 0,2), o percentual
da iluminação dentro do intervalo suficiente, mas com necessidade de iluminação complementar (100lx ≤ E
≤ 500lx) chega a 75%. Para o período de abril a novembro, onde há presença de neve (refletância do piso
externo igual a 0,9) observa-se, que a performance da J3 e da J4 reduz, onde somente cerca de 25% dos
percentuais encontra-se no intervalo suficiente, mas com necessidade de iluminação complementar (100lx ≤
E ≤ 500lx). Já para as J1 e J2, para todos os meses do ano sempre haverá a necessidade de utilização de
iluminação artificial, visto que a iluminação natural se enquadra no intervalo insuficiente (E<100lx), Figura
12.

Percentuais das UDI para os meses sem neve (janeiro, fevereiro,
março e dezembro)

Percentuais das UDI para os meses com neve (abril, maio,
junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro)

Figura 12: Percentuais das UDI
Fonte: as autoras (2017).

5. CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos é possível verificar, que em todos os horários e dias simulados, a curva isolux
demonstra que o desempenho da janela J1 (modelo de janela original com altura de 221 cm, largura de
48,3cm e peitoril de 5cm) é similar ao da J2 (altura de 55cm, largura de 194cm e peitoril de 95cm), bem
como da J3 (altura de 55cm, largura de 194cm e peitoril de 5cm) é similar ao da J4 (altura de 55cm, largura
de 194cm e peitoril de 186cm). Há também semelhança nos resultados nos horários de 8 e 16h, nos horários
de 10 e 14h e nos das 6 e 18h.
Observa-se também, como já era previsto, um decréscimo da iluminância ao longo da profundidade do
ambiente para todos os tipos de janelas, sendo este decaimento mais evidente até ponto 2 (à 0,96m da
abertura). No caso do índice de uniformidade, todas as janelas em todos os horários apresentaram valor de
aproximadamente 0,2, inferior à 0,5 indicado pela ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013, o que por sua vez
demonstra elevados contrastes de iluminância no ambiente interno.
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Desta forma, é possível verificar que as aberturas J3 (altura de 55cm, largura de 194cm e peitoril de
5cm) e J4 (altura de 55cm, largura de 194cm e peitoril de 186cm) possuem uma performance melhor no
ambiente interno, para as condições geográficas da Antártica, permitindo, desse modo, uma redução no uso
da iluminação artificial ao longo de todo o ambiente interno.
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RESUMO

A importância de se projetar ambientes com o melhor aproveitamento de luz natural vai muito além da
economia gerada pela redução do uso da iluminação artificial. Os benefícios da luz natural vão desde o
aumento de produtividade até um melhor regulamento do ritmo circadiano, aumentando a saúde e o bemestar dos usuários. Este trabalho objetiva avaliar a importância do processo de simulação em iluminação
natural para ambientes esportivos utilizando diferentes plataformas de simulação integradas. Uma
abordagem integrada permite analisar características arquitetônicas que possam contribuir com o melhor
aproveitamento da luz natural, identificando os aspectos que influenciam no conforto visual e simulando
diferentes cenários e parâmetros para avaliação comparativa. Para exemplificar o processo de simulação
definiram-se três modelos computacionais para comparação. Ao comparar os modelos nota-se o impacto
luminoso que aberturas zenitais proporcionam, com altos valores de iluminância, brilho excessivo e
intolerável e probabilidade de ofuscamento, enquanto as simulações em que não há presença de zenitais se
mantém com valores de iluminância bem menores. Previamente, sem o processo de simulação
computacional, poder-se-ia concluir erroneamente características que poderiam causar alta probabilidade de
ofuscamento ou pouco impacto luminoso. Ao passo que, com os resultados das simulações, pôde-se chegar
ao modelo que melhor atende aos parâmetros de iluminação sem prejudicar o conforto visual do usuário.
Palavras-chave: iluminação natural, simulação computacional, ambiente esportivo.

ABSTRACT

The importance to project places with the best use of natural light goes far beyond the savings generated to
reduce the use of artificial lighting. The benefits of natural light range from increased productivity to better
regulation of the circadian rhythm, increasing the health and well-being of users. This paper aims to evaluate
the importance of the simulation process in natural lighting for sports spaces using different integrated
simulation platforms. An integrated approach allows to analyze the architectural features that contribute to
the best use of natural light, identifying the elements that influence on visual comfort and simulating
different scenarios and parameters for the comparative evaluation. To exemplify this simulation process
three computational models were defined for comparative analysis. Comparing models, we can see the light
impact that zenith openings provide, with high illuminance values, excessive and intolerable brightness and
probability of glare, while simulations in which there is no presence of zenith remain with much lower
illuminance values. Previously, without the computational simulation process, could mistakenly conclude
characteristics that could cause high probability of glare or little light impact. While, with the results of
simulations, it was possible to define the model that best meets the lighting parameters without impact the
visual comfort of the user.
Key words: natural lighting, computational simulation, sports spaces.
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1. INTRODUÇÃO

As crises do setor energético brasileiro têm demandado a adoção de novas medidas e estratégias para um
consumo mais eficiente e consciente. Isso aumenta cada vez mais a necessidade de buscar soluções
arquitetônicas que reduzam de forma significativa o consumo de energia elétrica.
As respostas arquitetônicas adotadas na busca pelo aumento da eficiência energética caminham
paralelamente à preocupação com o conforto visual para melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos
usuários. O emprego da luz natural, além de reduzir o consumo de energia elétrica, pode trazer benefícios
biológicos e fisiológicos aos usuários. Para Boyce (1998) a exposição à luz é o mais poderoso estímulo para
a sincronização do ritmo dia-noite em vinte e quatro horas. O uso da luz natural pode garantir níveis de
iluminação adequados para as atividades humanas e reduzir a necessidade do uso da luz artificial (DIDONÉ
e PEREIRA, 2009).
Nas regiões tropicais a disponibilidade de luz natural é grande, mas deve-se equilibrar sabiamente o
ingresso da luz, bloqueando a incidência de luz solar direta, que pode causar desconforto térmico e luminoso.
No estudo das variáveis de iluminação, mostra-se imprescindível o conhecimento do clima local. Além do
clima, a admissão de luz natural em ambientes internos necessita ser analisada com base no uso dos espaços
e no trajeto da luz desde o ambiente externo através das aberturas. Para uma adequada admissão de luz
natural no interior das edificações, preocupações com um adequado balanço termo-luminoso devem ocorrer
a partir da adoção de estratégias e elementos para o controle do excesso de insolação, principalmente em
climas predominantemente quentes, como ocorre na maior parte do Brasil (BOGO, 2010).
Os avanços para avaliação de desempenho da luz natural em ambientes, através de softwares de
simulação, se multiplicaram nas últimas décadas. Antes desse avanço, esse tipo de avaliação era feito através
de medições baseadas em métodos descritos em normas técnicas, modelos em escala ou no próprio ambiente
construído. Com o uso das simulações computacionais é possível avaliar o projeto em diversos aspectos,
inclusive prever os impactos das decisões projetuais antes mesmo de sua execução. Apesar desse fato, o
complicado processo de simulação, o tempo despendido, a incapacidade de interpretar os resultados obtidos,
entre outros fatores, tem atrapalhado a larga adoção dessa tecnologia de avaliação pelos projetistas
(REINHART e WIENOLD, 2011).
Portanto, considerando a importância da avaliação do conforto luminoso citada por diversos autores
e incluindo outros critérios de análise, este trabalho visa avaliar a importância do processo de simulação
computacional de iluminação natural para adoção de estratégias arquitetônicas concordantes para o aumento
do conforto visual de espaços esportivos, baseado em avaliações e comparações de modelos
comportamentais.
Espera-se que este estudo possa contribuir para o campo de pesquisa de conforto luminoso para
projetos de arquitetura de espaços destinados a atividades físicas de alta intensidade.

2. OBJETIVO

O objetivo geral desde estudo consiste em verificar a importância do processo de simulação em iluminação
natural para ambientes esportivos utilizando diferentes plataformas de simulação integradas. Uma
abordagem integrada permite analisar características arquitetônicas que possam contribuir com o melhor
aproveitamento da luz natural, identificando os aspectos que influenciam no conforto visual e simulando
diferentes cenários e parâmetros para avaliação comparativa.

3. MÉTODO

O método deste trabalho está dividido nas seguintes etapas:
3.1 Escolha de um projeto arquitetônico com ambientes esportivos internos
Para este estudo optou-se por escolher um projeto que não tivesse passado por processos de simulação
computacional para iluminação natural durante sua concepção, a fim de avaliar o possível impacto que estas
simulações teriam na tomada de decisões projetuais arquitetônicas.
Para tal, adotou-se o projeto de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e
Urbanismo, realizado pela autora na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC em 2014 e denominado
SESC Ingleses.
O projeto contempla um complexo esportivo com amplos ambientes e aberturas variadas para análise.
Neste estudo será analisado o ambiente da quadra poliesportiva indicado na Figura 01, que possui horário de
utilização das 07 horas às 22 horas. A Figura 02 representa a fachada desse equipamento esportivo que
indica a presença de grandes aberturas norte e sul com brises horizontais na fachada norte, e que possui
grandes aberturas zenitais com entrada de iluminação direta como indicado na Figura 03.
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Figura 01 – Perspectiva do projeto SESC
Ingleses com indicação do ambiente esportivo.

Figura 02 – Fachada do complexo
esportivo do projeto SESC Ingleses.

Figura 03 – Quadra poliesportiva do
projeto SESC Ingleses.

O projeto está localizado no bairro Ingleses em Florianópolis (Latitude -27º, Longitude -48º), Santa
Catarina, Brasil. Para este estudo será utilizado o arquivo climático SWERA da cidade de Florianópolis.
3.2 Criação de modelos computacionais para serem feitas as simulações e análises
Criação de um modelo representativo do projeto arquitetônico escolhido e dois modelos alterados para
comparação. Os modelos serão criados com o software Rhinoceros para permitir exportá-los a outras
plataformas caso necessário.
3.2.1 Modelo Computacional Representativo – MR
Para as análises criou-se um modelo simplificado contendo as principais características do ambiente da
quadra poliesportiva: presença de quatro grandes aberturas zenitais e amplas aberturas norte e sul que
equivalem a 2/3 (dois terços) do pé-direito interno. A Figura 04 mostra uma perspectiva externa e cortes
perspectivados deste modelo simplificado.

Figura 04 – Modelo Computacional Representativo MR: (A) Perspectiva externa; (B) Corte longitudinal; (C) Corte transversal.

3.2.2 Modelo Computacional Comparativo – MC1
No modelo comparativo MC1 retirou-se as aberturas zenitais presentes no modelo representativo e mantevese as amplas aberturas norte e sul com 2/3 (dois terços) do pé-direito interno. A Figura 05 mostra uma
perspectiva externa e cortes perspectivados deste modelo simplificado.

Figura 05 – Modelo Computacional Comparativo MC1: (A) Perspectiva externa; (B) Corte longitudinal; (C) Corte transversal.

3.2.3 Modelo Computacional Comparativo – MC2
No modelo comparativo MC2 retirou-se as aberturas zenitais presentes no modelo representativo e reduziuse a altura das aberturas norte e sul para 1/3 (um terço) do pé-direito interno. A Figura 06 mostra uma
perspectiva externa e cortes perspectivados deste modelo simplificado.

Figura 06 – Modelo Computacional Comparativo MC2: (A) Perspectiva externa; (B) Corte longitudinal; (C) Corte transversal.
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3.3 Realização de simulações computacionais para comparar os modelos quanto às suas características
As simulações foram feitas com o software Apolux na versão atualizada em 23/agosto/2016, software Diva
for Rhino Versão 4.0 e software Rhinoceros versão 5.0 atualizada em 13/setembro/2016.
As simulações levarão em consideração o período de utilização da quadra poliesportiva, das 7h às
22h, sendo que nas análises com o Apolux o software descarta todos os horários sem presença de luz solar
durante simulação.
3.3.1 Daylight Autonomy – DA será simulado com o software Apolux para avaliar as iluminâncias dos
planos existentes para determinar se há luz suficiente no espaço para realização das atividades esportivas
utilizando apenas a luz natural disponível. Unidade de medida gerada na simulação: porcentagem de valores
Lx.
Para as análises a serem feitas, adotou-se a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 que define os valores
recomendados a serem utilizados para a iluminação de ambientes. Segundo a norma para Salas de esportes e
ginásios a iluminância mantida (Em) deve ser de 300 lx, o índice limite de ofuscamento unificado (UGR) de
22 e o índice de reprodução de cor mínimo (Ra) de 80.
3.3.2 Useful Daylight Illuminances – UDI será simulado com o software Apolux para avaliar as
iluminâncias dos espaços para realização das atividades esportivas, tendo em vista a possibilidade de
obtermos altos valores de DA que podem estar mascarando índices considerados excessivos de iluminância
no ambiente, como no caso de luz direta do Sol. Unidade de medida gerada na simulação: porcentagem de
valores Lx.
3.3.3 Máscaras Solares fornecem uma projeção das superfícies do
projeto que se superpõe à projeção da abóbada calculada e da posição
real do Sol. Serão simuladas com o software Apolux para avaliar as
aberturas existentes quanto à entrada ou não de radiação solar direta.
Para os três modelos computacionais (representativo e
comparativos) foram definidas 5 (cinco) posições de observadores
para análise, conforme indicado na Figura 07. Todos os observadores
representam posições de jogadores durante partidas esportivas e
foram definidos a 1,70 metros de altura – estatura média de um
jogador em pé.
3.3.4 Luminâncias serão simuladas com o software Apolux para
avaliar a intensidade luminosa (brilho) produzida ou refletida pelas
superfícies. Unidade de medida gerada na simulação: candela/m².
Para esta ferramenta foram definidas 3 (três) câmeras para
análise, conforme indicado na Figura 08. As câmeras foram
escolhidas de forma a visualizar todas as superfícies do ambiente da
quadra poliesportiva, representando a posição dos jogadores de pé
(1,70m) e dos expectadores sentados na arquibancada (1,10m).
Para esta simulação foi adotado um dia de verão, 20 de
janeiro, com sol da manhã, as 09 horas, o que permitiria para a
análise maior entrada de luz solar no ambiente.

Figura 07 – Planta baixa com a posição dos
observadores para as Máscaras Solares

Figura 08 – Planta baixa com a posição das
câmeras para as Luminâncias

3.3.5 Annual Glare será simulado com o software Diva for Rhino
para avaliar a probabilidade de ofuscamento das aberturas existentes.
É uma ferramenta que simula as condições de conforto visual
de uma pessoa para determinado ponto de vista durante todos os dias
do ano, de hora em hora, levando em consideração os dados
meteorológicos da cidade de estudo.
A ferramenta Annual Glare apresenta o índice de valores
DGP – Daylight Glare Probability, que indica a probabilidade de a
intensidade luminosa causar ofuscamento. Este índice é dado em
Figura 09 – Planta baixa com as câmeras
para o Annual e Point-In-Time Glare
porcentagem variando de 0 a 1 ou 0% a 100%.
Para as simulações dos três modelos foram definidas 2 (duas) câmeras de visualização, conforme
Figura 09. As câmeras foram escolhidas de forma a visualizar todas as superfícies do ambiente da quadra
poliesportiva representando a posição dos jogadores de pé (1,70m).
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3.3.6 Point-In-Time Glare será simulado com o software Diva for Rhino para visualizar a probabilidade
de ofuscamento das aberturas existentes. Assim como o Annual Glare, é uma ferramenta que simula as
condições de conforto visual de uma pessoa para determinado ponto de vista levando em consideração os
dados meteorológicos da cidade de estudo, mas, neste caso, considerando uma data e hora específicos,
mostrando o índice específico e a visualização das fontes de brilho que estão sendo consideradas na
probabilidade de ofuscamento.
Para esta simulação serão adotadas duas datas e horários com os maiores índices DGP levantadas no
resultado da simulação do Annual Glare, uma para o verão e outra para o inverno. Serão utilizadas as
mesmas câmeras de visualização utilizadas da ferramenta Annual Glare, conforme indicado na Figura 09.
A ferramenta Point-In-Time Glare também apresenta o índice de valores DGP. A imagem resultante
mostra fontes de brilho baseadas em contraste realçadas em cores. Nesta análise, em particular, as cores, não
representam índices numéricos comparativos.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Daylight Autonomy – DA

Nas simulações realizadas a Autonomia de Luz Natural para 300lx, conforme definido pela norma, foi de
100% (cem por cento) para os três modelos simulados considerando o intervalo de horas previsto para
utilização da quadra poliesportiva.
Porém, apesar de o resultado atender aos requisitos mínimos, altos valores de DA podem estar
mascarando índices considerados excessivos de iluminância no ambiente, como no caso de luz direta do Sol.

4.2 Useful Daylight Illuminances – UDI

Para avaliar possíveis altos valores de iluminância no ambiente, os três modelos foram simulados para
medição da Iluminância Natural Útil.
A partir do resultado das simulações (Figuras 10 a 13) pode-se observar que o modelo representativo
MR possui iluminâncias úteis de luz natural acima de 2000lx considerando o intervalo de horas previsto para
utilização da quadra poliesportiva.
Para o modelo comparativo MC1, a retirada das aberturas zenitais possibilitou a redução dos valores
de iluminâncias no centro da quadra poliesportiva, que passaram a variar entre 300 a 2000lx. Os valores
mantiveram-se maiores que 2000lx somente nas extremidades, próximo às aberturas norte e sul. Além disso,
na Figura 13, devido a existência dos brises horizontais, é possível observar que a fachada norte gerou
porcentagens menores de iluminâncias úteis quando comparadas à fachada sul.
Analisando os resultados do modelo comparativo MC2, nota-se que as iluminâncias úteis variaram
entre 300 e 2000lx com uma porcentagem pequena do ambiente com mais de 2000lx.

Figura 10 – Useful Daylight Illuminance abaixo de 100lx:
(A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.

Figura 11 – Useful Daylight Illuminance entre 100 e 300lx:
(A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.

1873

5

Figura 12 – Useful Daylight Illuminance entre 300 e 2000lx: (A)
Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.

Figura 13 – Useful Daylight Illuminance acima de 2000lx:
(A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.

4.3 Máscaras Solares

Dada a variação nos valores de iluminância através das simulações de UDI causada principalmente pela
existência e/ou características das aberturas, foram geradas as máscaras solares para avaliar a entrada ou não
de radiação solar direta.
A partir das máscaras solares, na Figura 14 pode-se observar que a presença dos brises horizontais na
fachada norte bloqueia a entrada de radiação solar direta ao longo do dia nos meses de inverno.
Porém, para quase todos os observadores, o modelo representativo MR sofre influência direta de
radiação solar através das zenitais existentes, principalmente nos meses de verão, conforme Figuras 15, 16 e
17. Ainda é possível observar que, para o Observador 05, na Figura 18, a fachada sul possui pouca entrada de
radiação solar direta nas primeiras e últimas horas dos dias de verão. Portanto, os modelos comparativos
MC1 e MC2 não sofrem grande influência de radiação solar direta através das aberturas existentes.

Figura 14 – Máscara solar, Observador 01: (A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.

Figura 15 – Máscara solar, Observador 02: (A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.

Figura 16 – Máscara solar, Observador 03: (A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.
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Figura 17 – Máscara solar, Observador 04: (A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.

Figura 18 – Máscara solar, Observador 05: (A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.

4.4 Luminâncias

A fim de avaliar a intensidade luminosa (brilho) produzida ou refletida pelas superfícies internas da quadra
poliesportiva, definiram-se três câmeras para visualização dos valores de luminâncias.
Nos resultados obtidos nas Figuras 19 a 21 nota-se que o modelo representativo MR possui várias
superfícies com altos níveis de brilho, enquanto que para os modelos comparativos MC1 e MC2, os níveis de
luminâncias nas superfícies da quadra são bem menores.
Nota-se a presença de superfícies em que os níveis de luminância estão acima de 7.000 candelas/m²,
o que indica grande probabilidade de ofuscamento para a data e hora especificados. Esta probabilidade pode
ser mensurada pelas ferramentas Annual Glare e Point-In-Time Glare.

Figura 19: Índices de Luminância, Câmera 01, dia 20/01 às 9h: (A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.

Figura 20: Índices de Luminância, Câmera 02, dia 20/01 às 9h: (A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.
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Figura 21: Índices de Luminância, Câmera 03, dia 20/01 às 9h: (A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.

4.5 Annual Glare

Com as interferências de luz solar das aberturas apresentadas pelas máscaras solares e as luminâncias
apresentadas, considerou-se avaliar as condições de conforto visual de um usuário para pontos visuais
específicos. Utilizando a ferramenta Annual Glare, estes pontos visuais foram simulados nos três modelos
para analisar a probabilidade de ofuscamento das aberturas existentes durante todos os dias do ano, de hora
em hora.
Observando os resultados gráficos das Figuras 22 e 24 para o modelo representativo MR, Câmeras
01 e 02, existe probabilidade de ofuscamento que ocorre durante todos os meses do ano. Pode-se notar que
nos meses de verão a simulação indicou uma probabilidade de ofuscamento intolerável com valores de DGP
maiores de 0.45 ou 45% em praticamente todos os horários com presença da luz solar. Para a Câmera 02,
porém, essa probabilidade é maior incluindo também alguns meses do outono e da primavera. Já nos meses
de inverno o resultado indicou probabilidade de ofuscamento perceptível a perturbador para ambos os casos,
variando no intervalo aproximado das 11 às 15 horas.
Dentro dos resultados obtidos pelas simulações, a Câmera 01 dos modelos comparativos MC1 e
MC2 não resultou valores de DGP superiores a 0.35 ou 35%, sendo, portanto, considerado probabilidade de
ofuscamento imperceptível. O mesmo resultado também ocorreu para a Câmera 02 do modelo comparativo
MC2.
Para a Câmera 02 do modelo comparativo MC1, conforme Figura 24, houve probabilidade de
ofuscamento perceptível com valores de DGP que variam entre 0.35 ou 35% e 0.4 ou 40% nos meses de
inverno, de maio a agosto, no intervalo aproximado das 11 às 14 horas.

Figura 22: Annual Glare para a Câmera 01, modelo MR.

Figura 23: Annual Glare para a Câmera 02, modelo MR.
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Figura 24: Annual Glare para a Câmera 02, modelo MC1.

4.6 Point-In-Time Glare

A partir dos resultados obtidos com a ferramenta Annual Glare foram definidos dois dias e horários com
maior probabilidade de ofuscamento para simular o Point-in-Time Glare.
Portanto, seguindo os resultados obtidos na Figura 23, a Simulação PT1 foi definida para o dia 10 de
janeiro às 11 horas e a Simulação PT2 para o dia 10 de junho às 12 horas.
Com base nas imagens geradas pela ferramenta Point-In-Time Glare (Figuras 25 e 26), é possível
notar que no modelo representativo MR a probabilidade de ofuscamento é considerada intolerável para as
duas simulações, sendo que na primeira simulação PT1 aparece com um valor de DGP de 50%, enquanto na
segunda simulação PT2 a probabilidade de ofuscamento é de 100%, conforme Figura 26.

Figura 25: Simulação PT1 do Point-in-Time Glare: (A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.

Figura 26: Simulação PT2 do Point-in-Time Glare: (A) Modelo MR; (B) Modelo MC1; (C) Modelo MC2.

Para os modelos comparativos MC1 e MC2 a diferença no índice entre as duas simulações não foi
tão grande, variando entre 20% e 29%, sendo, portanto, considerado probabilidade de ofuscamento
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imperceptível para todos os casos.

5. CONCLUSÕES

O resultado das simulações feitas nos permite perceber o impacto luminoso que as aberturas zenitais
proporcionam ao ambiente.
No modelo representativo MR pode-se notar valores de UDI que excedem os 2.000 lx no ambiente,
brilho excessivo e intolerável que indica alta probabilidade de ofuscamento em todo o ambiente, e vários
planos com entrada de radiação solar direta indicado através das cartas solares.
Nos modelos comparativos MC1 e MC2 em que não há presença de aberturas zenitais, os valores de
UDI se mantiveram entre os 300lx e os 2.000 lx, onde 300lx é o mínimo recomendado pela normatização
brasileira. E é possível perceber que a diferença no tamanho das aberturas não impactou significativamente a
probabilidade de ofuscamento para o usuário.
Para os dois modelos comparativos a diferença significativa ocorreu nos níveis de luminância do
ambiente, a qual se caracteriza pela medição da luz de uma superfície tal como é percebida pelo olho
humano. Neste caso, os valores de luminância do modelo comparativo MC1 para o MC2 caem para
praticamente a metade do valor inicial na maioria das superfícies.
Com os resultados obtidos, comparativamente entre os modelos simulados, o modelo MC1 é o que
melhor atenderia aos parâmetros de iluminação sem prejudicar o conforto visual dos usuários. Essa
conclusão só foi possível devido ao processo de simulação computacional da iluminação natural do
ambiente. Previamente, sem o uso das simulações, poder-se-ia concluir erroneamente que as aberturas
existentes no modelo MC1 causariam uma alta probabilidade de ofuscamento no conforto visual dos usuários
devido à grande área e proporção das aberturas, ou também, concluir que as aberturas zenitais não teriam um
impacto luminoso tão grande no conforto visual quanto o constatado através das simulações.
Reitera-se, portanto, a importância do processo de simulação em iluminação natural para os
ambientes utilizando diferentes plataformas de simulação integradas. Com o uso das simulações
computacionais é possível avaliar o projeto em diversos aspectos, inclusive prever os impactos das decisões
projetuais antes mesmo de sua execução.
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RESUMO

A NB15575/2013 estabelece padrões mínimos de iluminação natural para os ambientes dos apartamentos de
edifícios multifamiliares verticais, excetuando-se os banheiros. Verifica-se, em algumas tipologias de
apartamentos, o posicionamento interior das cozinhas e das áreas de serviços, inclusive sem aberturas para o
exterior; tornando a iluminação natural dependente de outros ambientes. A norma de desempenho recomenda
a simulação da iluminação natural desses ambientes, ainda na fase de projeto, apenas para os dias 23/04 e
23/10, nos horários de 9h30 e 15h30. Como melhorar o desempenho de iluminação natural de cozinhas e
áreas de serviços internas, sem aberturas diretas para o exterior? O objetivo do artigo é discutir alternativas
para o sistema de aberturas para o melhor desempenho da iluminação natural dos ambientes de um edifício
de apartamentos. Utilizou-se um edifício de apartamentos da tipologia de um dormitório, a ser construído na
cidade de Maceió, objeto de consultoria na fase de projeto. Realizaram-se simulações com o programa
TropLux para os dias e horários definidos pela norma de desempenho, para a cozinha e área de serviço dos
apartamentos centrais, ambientes considerados mais críticos. Os resultados demonstram que os valores de
iluminância garantem desempenhos máximos e que a contribuição da janela da sala de estar é mais
importante que a da janela indireta, voltada para a circulação comum e poço aberto, a qual sozinha não
garante o desempenho mínimo no período da tarde. Conclui-se pela importância da consultoria ambiental em
iluminação natural na fase de projeto do edifício.
Palavras-chave: iluminação natural, simulação computacional, cozinhas.

ABSTRACT

NB15575 / 2013 establishes minimum standards of natural daylight for the dwelling and servicing
environments of residential units in vertical multifamily buildings, with the exception of bathrooms. The
interior positioning of kitchens and service areas can be seen in some types of apartments, even without
openings to the exterior; Making natural lighting dependent on other environments. The performance
standard recommends the simulation of the natural lighting of these environments, still in the design phase,
only for the days 23/04 and 23/10, at the hours of 9:30 am and 3:30 p.m. How to improve the natural lighting
performance of kitchens and indoor service areas without direct openings to the exterior? The objective of
the article is to discuss alternatives to the system of openings for the better performance of the natural
lighting of the environments of an apartment building. It was used an apartment building of the typology of a
dormitory, to be built in the city of Maceió, object of consulting in the design phase. Simulations were
carried out with the TropLux software for the days and times defined by the performance standard for the
kitchen and service area of the central apartments, considered to be the most critical environments. The
results demonstrate that the illuminance values guarantee maximum performances and that the contribution
of the living room window is more important than that of the indirect window facing the common circulation
and open well, which alone does not guarantee the minimum performance in the period of the afternoon. It is
concluded by the importance of the environmental consulting in natural lighting in the design phase of the
building.
Keywords: Natural lighting, computer simulation, kitchens.
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1. INTRODUÇÃO
A Norma de Desempenho 15575-1 (ABNT, 2013a) encarrega os projetistas de definirem o desempenho do
edifício em inúmeros aspectos, arrolados em 18 itens específicos. A negligência dos projetistas na definição
desses parâmetros poderá acarretar em responsabilizações por danos, tanto por parte do cliente/usuário final
quanto pelo contratante/construtor. Em relação ao desempenho ambiental, a norma estabelece que os projetos
devem privilegiar soluções que minimizem o consumo de energia, por meio da utilização de iluminação e
ventilação natural e de sistemas alternativos de aquecimento de água (CBIC, 2013).
A iluminação natural de ambientes internos dependerá da disponibilidade de luz natural da abóbada
celeste, do tipo de céu, da configuração do entorno natural e construído e da geometria e dos materiais dos
ambientes internos (ABNT, 2005b; FONSECA; PEREIRA, 2017; FONSECA et al., 2010; SOUZA, 2004).
Com o aumento da urbanização e consequentemente, a crescente verticalização nas cidades, a
indisponibilidade de luz no ambiente interno tem sido prejudicada ou desconsiderada nos projetos de
arquitetura e de urbanismo (CAMELO; CABÚS, 2014). Algumas das variáveis externas, determinadas pela
regulamentação urbana, que podem interferir no aproveitamento da iluminação natural no interior dos
edifícios são a largura e orientação da via, a altura das edificações e o afastamento entre as construções
(LARANJA e t al., 2013; LARANJA et al., 2010; LARANJA e tal., 2009).
De acordo com o Regulamento Técnico de Qualidade-Residencial (RTQ-R), a iluminação natural em
ambientes de permanência prolongada deve ser garantida por uma ou mais aberturas para o exterior. A soma
das áreas de aberturas para iluminação natural de cada ambiente deve corresponder a no mínimo 12,5% da
área útil do ambiente (BRASIL, 2012; GUEDES ; SOUZA, 2012). O desempenho lumínico dos
apartamentos pode ser obtido ou melhorado mediante diversos recursos, como pela aplicação de cores claras
nos tetos e paredes internas e adoção de caixilhos com áreas envidraçadas relativamente grandes, tomando os
devidos cuidados para não comprometer o desempenho térmico (CBIC, 2013).
O posicionamento das janelas nas paredes é importante não só para garantir a iluminação, mas também
a comunicação com o exterior, sendo que neste particular a NBR 15575-1 recomenda que as cotas dos
peitoris estejam posicionadas no máximo a 100cm do piso interno, e a cota das testeiras dos vãos no máximo
a 220cm a partir do piso interno (CBIC, 2013). Contudo, essa recomendação, por questão de privacidade,
não é adequada para os banheiros e áreas de serviço, cuja preferência é por janelas altas com peitoril acima
da linha de visão (de 1,50 a 1,70m).
Segundo o Guia da AsBEA (MEREB, 2015), em relação ao desempenho de iluminação natural, cabe à
coordenação de projeto “Recomendar a contratação de consultoria específica para garantir o atendimento
conforme NBR 15575-3 e NBR 15575-4.”. isso implica na simulação da iluminação natural, na fase de
projeto e na medição do Fator de Luz Diurna (FLD), após a conclusão da obra. No caso de edifícios verticais
essas duas ações podem apresentar um intervalo de alguns anos, tempo demandado para obras desse porte.
A Norma de Desempenho recomenda a simulação da iluminação natural desses ambientes, ainda na
fase de projeto, apenas para os dias 23/04 e 23/10, nos horários de 9h30 e 15h30. É preciso considerar o
caminho que o sol trilha na abóbada celeste, a nebulosidade local, as características do entorno e a forma de
incidência solar sobre as aberturas, nas simulações, pois influenciam diretamente na disponibilidade de luz;
são fatores importantes e que devem ser definidos de forma correta (RIBEIRO; CABÚS, 2014).
A mesma Norma estabelece níveis de iluminância Mínimo, Intermediário e Superior para a sala de
estar, dormitório, cozinha e área de serviço dos apartamentos de edifícios multifamiliares; contudo não
apresenta recomendação para os banheiros, podendo esses ambientes disporem de iluminação artificial.
Mesmo assim, o mercado imobiliário local, valoriza os banheiros com aberturas para o exterior. O valor
médio de iluminâncias, para análise de distribuição, é frequentemente adotado como parâmetro de estudo,
porém ele não consegue representar de forma eficiente as variações existentes sobretudo nos ambientes
iluminados naturalmente (RIBEIRO; CABÚS, 2014). Segundo a ISO/CIE 8995-1, a uniformidade da
iluminância no plano de trabalho não deverá ser menor que 0,7 ou 70% (ABNT, 2013c). A Norma também
desconsidera desconforto ocasionado pelo ofuscamento.
Diante desse contexto, questiona-se: qual o papel da consultoria ambiental na fase de projeto, para
atender à norma de desempenho, quanto à iluminação natural dos apartamentos?

2. OBJETIVO
O objetivo do artigo é discutir alternativas para o sistema de aberturas, ainda na fase de projeto, para o
melhor desempenho da iluminação natural dos ambientes de um edifício de apartamentos, com foco no setor
de serviços.
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3. MÉTODO
Adotou-se para estudo um edifício multifamiliar da tipologia de apartamento de 1 dormitório, com 6
apartamentos por andar, a ser construído em Maceió/AL, decorrente de consultoria em conforto ambiental
realizada na fase de projeto.
Elaborou-se maquete digital do edifício e do entorno, com o programa SketchUp, visando estudar a
influência dos edifícios vizinhos no sombreamento do edifício em estudo, para os dois dias e horários
estabelecidos pela norma (Figura 1). Produziu-se diagnóstico inicial do sistema de aberturas, mediante
análise do entorno edificado e da geometria dos ambientes dos apartamentos (Figura 2).

Figura 1 – Esquema de Situação e Entorno do Edifício.

Com base nas recomendações formuladas, simularam-se a iluminação natural da cozinha e da área de
serviço do apartamento considerada como a situação mais crítica, situado no primeiro pavimento.
Formularam-se novas recomendações, após análise dos resultados das simulações computacionais.
Realizaram-se novas simulações visando verificar a contribuição da iluminação proveniente do poço aberto
para a janela da área de serviço.

Figura 2 – Planta baixa do pavimento tipo do Edifício.

3.1. Simulação da Iluminação Natural
Realizaram-se simulações computacionais com o Programa TropLux 7 – o qual se utiliza do Método
Monte Carlo, o método do raio traçado (Ray Tracing) e o conceito de coeficientes de luz natural para
calcular a incidência da luz em ambientes (RIBEIRO; CABÚS, 2014; CABÚS; RIBEIRO, 2015) – para a
cozinha e área de serviço do apartamento de terminação 3, do 1º pavimento, para os dias 23/04 e 23/10, nos
horários de 9h30 e 15h30, considerando o entorno, conforme previsto pela NBR 15215-3 (ABNT, 2015b).
Consideraram-se todas as paredes internas do apartamento na cor branca com refletância de 0,732 e
edifícios do entorno com refletâncias de 0,45 (Edf. Maracaibo) e 0,49 (Edf. Costa Rica). Testaram-se dois
tipos de céu: parcialmente nublado (10), o qual considera a região solar mais brilhante, situação típica
verificada para o céu de Maceió e o dinâmico (16), disponível no Programa apenas para a cidade de Maceió.
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Analisaram-se as componentes do céu, do sol, refletida e global, por meio das curvas de
isoiluminâncias e os diagnósticos de iluminâncias fornecidos pelo TropLux 7, considerando-se os
desempenhos pelas faixas previstas pela Norma: M – 60 lux, Int – 90lux e Sup 120lux (ABNT, 2013a).

3.1.1. Características Geométricas do Modelo de Simulação
O modelo de simulação considerou apenas o entorno próximo, formado pelos edifícios Maracaibo, situado a
Leste, e Costa Rica, situado a Oeste. (Figura 4). Adotou-se malha de 5x5x1, com 25 pontos regularmente
espaçados (0,30x1,13m) pela dimensão da área da cozinha/serviço (1,50x5,65m).

Vista superior do
entorno

Isométrica do apartamento
Perfil do entorno
terminação 3
Figura 3 – Características geométricas do modelo de simulação.

Perfil do entorno posterior
ampliado

Para a verificação da contribuição da janela indireta, voltada para a circulação comum do pavimento
tipo, na iluminação da cozinha e área de serviço, considerou-se a janela da sala de estar totalmente obstruída.

4. RESULTADOS
4.1. Diagnóstico Inicial
Levando-se em consideração as barreiras do entorno, as aberturas para iluminação e a geometria dos
ambientes dos apartamentos, observou-se que os desempenhos de iluminação natural seriam bastante
diferenciados.

4.1.1. Iluminação natural dos apartamentos de terminação 01
Os apartamentos laterais de terminação 01, apesar de disporem da mesma geometria, por se situarem em
orientações distintas (Sul/Oeste e Norte/Oeste), apresentarão desempenhos diferentes em relação à
iluminação natural. Quase todos os ambientes apresentam janelas para o exterior, com exceção das cozinhas
que são iluminadas pelas áreas de serviço e salas de estar/jantar.
Os apartamentos (Sul/Oeste) receberão interferência na face Sul (janelas do dormitório e da sala), dos
edifícios Thasos e Seycheles, situados do outro lado da rua Abdon Arroxelas, em relação à visualização da
abóbada celeste, sobretudo os apartamentos situados nos primeiros pavimentos. Não haverá obstrução da
insolação às 9h30 nem às 15h30, nos dias 24/04 e 24/10, na face Sul (Figura 4).

24/04 manhã – faces Sul e Leste
24/04 manhã – faces Norte e Leste
Figura 4 – Sombreamento do entorno dos apartamentos de terminação 01 pela manhã.

Já os apartamentos (Norte/Oeste) apresentam-se atualmente desimpedidos de barreiras construídas,
posto que nos lotes vizinhos encontram-se casas de um e dois pavimentos, as quis poderão ser substituídas
por edifícios verticais no futuro. Ambos receberão interferência na face Oeste do edifício Costa Rica, em
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relação à visualização da abóbada celeste, sobretudo pelos apartamentos dos primeiros pavimentos. Haverá
obstrução da insolação dos apartamentos às 15h30, nos dias 24/04 e 24/10, na face Oeste (Figura 5).

24/04 tarde – faces Sul e Oeste
24/04 tarde – faces Norte e Oeste
Figura 5 – Sombreamento do entorno dos apartamentos de terminação 01 pela tarde.

4.1.2. Iluminação natural dos apartamentos de terminação 02
Os apartamentos laterais de terminação 02, apesar de também disporem da mesma geometria, por se
situarem em orientações distintas (Sul/Leste e Norte/Leste), também apresentarão desempenhos diferentes
em relação à iluminação natural. Todos os ambientes apresentam janela para o exterior, exceto as cozinhas as
quais são iluminadas pelas áreas de serviço e salas de estar/jantar.
Os apartamentos (Sul/Leste) receberão interferência na face Sul (janelas do dormitório e da sala), dos
edifícios Thasos e Maria Beatriz, situados do outro lado da rua Abdon Arroxelas, em relação à visualização
da abóbada celeste, sobretudo os apartamentos situados nos primeiros pavimentos. Não haverá obstrução da
insolação às 9h30 nem às 15h30, nos dias 24/04 e 24/10, na face Sul (Figura 6).

24/10 manhã – faces Sul e Leste
24/10 manhã – faces Norte e Leste
Figura 6 – Sombreamento do entorno dos apartamentos de terminação 02 pela manhã.

Já os apartamentos (Norte/Leste) apresentam-se desimpedidos de barreira construída, posto que no lote
vizinho encontra-se uma casa de dois pavimentos. Ambos receberão interferência do edifício Maracaibo na
face Leste (janelas dos banheiros e áreas de serviços). (Figura 7)

24/10 tarde – faces Sul e Oeste
24/10 tarde – faces Norte e Oeste
Figura 7 – Sombreamento do entorno dos apartamentos de terminação 02 pela tarde.

4.1.3. Iluminação natural dos apartamentos de terminação 03
Os apartamentos centrais de terminação 03 apresentam potencial semelhante de iluminação natural, ambos
comprometidos pela barreira formada pelos edifícios Marambaia, na face Leste (janelas dos dormitórios e
das salas) e Costa Rica, na face Oeste (aberturas da circulação comum). Apenas os dormitórios e salas
apresentam aberturas voltadas para o exterior. A janela do banheiro abre para a área de serviço, cuja janela se
volta para a circulação horizontal comum do edifício. As cozinhas e áreas de serviço apresentam as situações
mais críticas de iluminação natural, sobretudo as dos primeiros pavimentos.
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4.1.4. Diagnóstico inicial e recomendações para melhoria dos sistemas de iluminação natural dos
apartamentos
Os apartamentos de terminação 01 apresentam sistemas de aberturas que favorecem a iluminação natural de
todos os ambientes, inclusive dos banheiros. Aberturas situadas a Sul (apartamentos Sul/Oeste) poderão
apresentar problema de ganho excessivo de calor no verão e gerar ofuscamento.
Recomendações:
1. Criar aberturas sobre as bancadas das cozinhas para favorecer a iluminação natural das mesmas.
2. Posicionar as janelas dos banheiros (Oeste) para as áreas de serviço, visando reduzir ofuscamento e ganhos de calor no
período da tarde.
3. Posicionar as aberturas das áreas de serviço (Oeste) para o poço aberto (paredes com orientação N ou S), onde se situam os
elevadores, visando evitar ofuscamento e ganho de calor no período da tarde.

Os apartamentos de terminação 02 apresentam sistemas de aberturas que favorecem a iluminação
natural dos dormitórios e salas. As janelas das áreas de serviço e dos banheiros recebem interferência do
edifício Marambaia.
Recomendações:
4. Posicionar as janelas altas dos banheiros para a área de serviço, visando reduzir ofuscamento e ganhos de calor pela
manhã.

Os apartamentos de terminação 03 apresentam sistemas de aberturas que favorecem a iluminação
natural dos dormitórios e salas, apesar da interferência do edifício Marambaia, situado a Leste. A cozinha é o
ambiente mais crítico quanto à iluminação natural, por ser iluminada pelas janelas da sala e da área de
serviço, que se abre para a circulação horizontal comum.
Recomendações:
5. Dispor as áreas de serviço e os banheiros de aberturas laterais, voltadas para poço aberto ou reentrância, entre os
apartamentos de terminação 02.
6. Ampliar a área de abertura da circulação comum, com possível redução do volume da escada/elevadores.

4.2. Diagnóstico da fase Estudo Preliminar
4.2.1. Síntese das recomendações iniciais atendidas
Apartamentos laterais de terminação 01 (N/O e S/O) – recomendação 1 parcialmente atendida, com
substituição da abertura na bancada da cozinha por janela na sala de jantar (J5), na parede do poço aberto;
recomendação 2 não atendida; recomendação 3 atendida, porém, com área da janela (J4) inferior à área
inicial. (Figura 8).

Figura 8 – Planta baixa revisada do pavimento tipo do Edifício.

Apartamentos laterais de terminação 02 (N/L e S/L) – recomendação única não atendida; mantida a
preferência de abertura de banheiro para o exterior. Acrescentada a colocação de mais uma janela nos
quartos, na face Leste e elementos verticais de proteção solar, nas janelas das salas e dos quartos.
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Apartamentos centrais de terminação 03 (L) – recomendações não atendidas. A recomendação 1 por
impactar no atendimento dos parâmetros urbanísticos e reduzir a compacidade do edifício, mediante aumento
da superfície externa. A recomendação 2 pela dificuldade de reprojeto do conjunto escada/elevadores.

4.2.2. Simulação do apartamento T03-N/L do 1º pavimento no dia 23/04 – 9h30
Não apresentou nenhuma diferença de resultados entre os céus 16 e 10. O menor valor obtido de curva de
isoiluminância global média foi de 200lux na área de serviço e de 300lux na cozinha (Figura 9). Alcançando
os valores médios de: mínimo de 173,9lux, médio de 344,4lux e máximo de 539,7lux.

Figura 9 – Simulação 23/04 – 9h30 Céu Dinâmico (16) e Céu parcialmente encoberto (10).

4.2.3. Simulação do apartamento T03-N/L do 1º pavimento no dia 23/04 – 15h30
Apresentou ligeira diferença de resultados para os céus 16 e 10, conforme diagnósticos. O menor valor
obtido de curva de isoiluminância global média foi de 200lux na área de serviço e de 300lux na cozinha.
Alcançando os valores médios de: mínimo de 112,5lux/125,7lux, médio de 228,2lux/240,7lux e máximo de
379lux/376,9lux, respectivamente (Figura 10).

Figura 10 – Simulação e Diagnóstico 23/04 – 15h30 Céu Dinâmico (16) e Céu parcialmente encoberto (10).
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4.2.4. Simulação do apartamento T03-N/L do 1º pavimento no dia 23/10 – 9h30
Não apresentou nenhuma diferença de resultados entre os céus 16 e 10. O menor valor obtido de curva de
isoiluminância global média foi de 250lux na área de serviço e de 350lux na cozinha (Figura 11).
Alcançando os valores médios de: mínimo de 208,9lux, médio de 404,1lux e máximo de 623,2lux.

Figura 11 – Simulação 23/10 – 9h30 Céu Dinâmico (16) e Céu parcialmente encoberto (10).

4.2.5. Simulação do apartamento T03-N/L do 1º pavimento no dia 23/10 – 15h30
Não apresentou nenhuma diferença de resultados entre os céus 16 e 10. O menor valor obtido de curva de
isoiluminância global média foi de 200lux na área de serviço e de 300lux na cozinha (Figura 12).
Alcançando os valores médios de: mínimo 152,1lux, médio de 303,5lux e máximo de 487,5lux.

Figura 12 – Simulação 23/10 – 15h30 Céu Dinâmico (16) e Céu parcialmente encoberto (10).

Pela manhã, a distribuição de iluminâncias na cozinha e na área de serviço assume valores mais
elevados que pela tarde. Em todos os casos, a cozinha e área de serviço alcançam níveis de iluminâncias
superiores ao padrão mínimo (60lux), previsto pela norma; com maior faixa no intervalo 2 (entre 100 e 500
lux), para as quatro datas simuladas (Quadro 2).
Quadro 2 - Diagnóstico Geral - Céus 10 e 16
Intervalo
1
2
3
4

E < 100
100<E<500
500<E<2000
E>2000

23/04
9h30
15h30
0 - 0%
0 - 0%
23 – 92% 25 - 100%
2 – 8%
0 - 0%
0 - 0%
0 - 0%
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23/10
9h30
15h30
0 - 0%
0 - 0%
15 – 60% 25 - 100%
10 – 40%
0 - 0%
0 - 0%
0 - 0%
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4.2.6. Simulação da janela indireta do apartamento T03-N/L do 1º pavimento no dia 23/04 – 9h30 e
15h30
Os níveis de iluminância global são idênticos aos níveis de iluminância refletido, o que significa que não
houve contribuição das componentes céu e sol, em nenhuma das duas horas simuladas. No período da
manhã, os níveis de iluminância obtidos se aproximam do desempenho médio, na área de serviço (80 a
100lux) e não atendem no ponto médio da cozinha (20 a 40lux). No período da tarde, os níveis de
iluminância obtidos não atendem ao desempenho mínimo em ambos os ambientes (40 a 45lux no serviço e
10 a 20lux, no ponto médio da cozinha). (Figura 13)

Componente Global – 9h30

Componente Refletido – 9h30

Componente Global – 15h30
Componente Refletido – 15h30
Figura 13 – Simulação da janela indireta 23/04 – 9h30 e 15h30 Céu Dinâmico (16).

A contribuição da janela da sala é mais significativa que a contribuição da janela da área de serviço para
iluminar esses ambientes.
Recomendações:

7. Ampliação da área da abertura do poço, visando maior contribuição de luz do céu e de luz refletida das paredes do poço
para as janelas das áreas de serviço dos apartamentos de terminação 3, mediante avaliação mais específica da contribuição
do poço na iluminação dessas áreas.

5. CONCLUSÕES
Neste artigo, discutiram-se alternativas para o sistema de aberturas, ainda na fase de projeto, para o melhor
desempenho da iluminação natural em um edifício de apartamentos da tipologia de 1 dormitório, a ser
construído na cidade de Maceió/AL.
Após diagnóstico inicial, realizaram-se simulações com o programa TropLux 7 para a cozinha e área
de serviço do apartamento central, considerada a situação mais crítica. Verificou-se também a contribuição
da janela indireta da área de serviço, voltada para a circulação comum e poço aberto, na iluminação natural
desses dois ambientes.
Verificou-se, mediante diagnóstico inicial, que os apartamentos das terminações laterais 1 (S/O e N/O)
e 2 (S/L e N/L) apresentavam sistema de aberturas que favoreceriam a iluminação natural dos ambientes:
ambos com quatro janelas externas, inclusive os banheiros; contudo, os apartamentos centrais de terminação
3 (L/O), só apresentavam janelas externas nas salas de estar e nos quartos, os banheiros apresentavam janelas
voltadas para as áreas de serviço, com janelas indiretas voltadas para a circulação comum do pavimento tipo
do edifício, a qual se abrem para poço aberto.
O diagnóstico na fase de estudo preliminar, apontou para a situação crítica das cozinhas e áreas de
serviços dos apartamentos centrais; cujas sugestões de aperfeiçoamento não puderam ser acatadas, devido ao
impacto no custo da obra. Destaca-se a adoção de elementos verticais de sombreamento nas faces Norte e
Sul e a inclusão de mais uma janela nos dormitórios dos apartamentos de terminação 2 e na sala de jantar dos
apartamentos de terminação 1, soluções adotadas em conjunto com o desempenho térmico.
Os resultados das simulações apontam para o atendimento da faixa de iluminância máxima (entre 100
e 500lux, com nenhum resultado abaixo de 100lux), previsto pela norma de desempenho, nos quatro horários
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simulados, tanto para o céu parcialmente nublado 10 quanto para o céu dinâmico 16. Constata-se a
contribuição maior da janela da sala de estar do que da janela indireta, na iluminação da cozinha e da área de
serviço.
A janela indireta, isoladamente, contribuiu com iluminância abaixo da faixa mínima, no período da
tarde, e abaixo da faixa superior, no período da manhã; ambas resultantes apenas da componente refletida;
deixando claro que essa solução, apesar de favorecer a ventilação natural dos apartamentos centrais, não é
uma boa solução para a iluminação das áreas de serviço.
Conclui-se pela importância da participação do especialista em desempenho ambiental na fase de
projeto, visando à otimização do desempenho da iluminação natural nos ambientes dos apartamentos
previstos pela normativa brasileira.
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RESUMO

Para se obter projetos de edifícios que se beneficiem de uma iluminação natural eficiente, é necessário que o
arquiteto conheça as características climáticas do local de implantação da edificação, tendo em vista que a
luz natural é sensível a uma série de condições climáticas dinâmicas, bem como às características da própria
localização (latitude, orientação, etc.). O atual zoneamento bioclimático brasileiro propõe uma divisão do
território brasileiro em oito zonas agrupada por similaridades em seus climas com o intuito de otimizar o
desempenho térmico das edificações em cada uma das regiões. No entanto, não há uma consideração das
características climáticas que sejam importantes para o desempenho luminoso da edificação. Assim, este
trabalho visa propor um zoneamento referente à iluminação natural para o território brasileiro. Para isso,
analisaram-se cartas de isolinhas de Atlas Solarimétricos Brasileiros juntamente com arquivos climáticos de
20 municípios do país, gerando-se gráficos de frequência de ocorrência para algumas variáveis previamente
selecionadas. Como resultado, propôs-se um zoneamento bioclimático do território brasileiro que divide o
país em três grandes zonas. O zoneamento obtido constitui-se em uma ferramenta de auxílio ao projeto
arquitetônico, oferecendo informações quanto à disponibilidade de luz natural em cada uma das zonas
apresentadas. O zoneamento bioclimático luminoso proposto neste trabalho pode ser combinado com o já
existente zoneamento bioclimático térmico, fazendo-se a intersecção entre as oito divisões do zoneamento
térmico com as três divisões do zoneamento luminoso.
Palavras-chave: iluminação natural, zoneamento bioclimático brasileiro, conforto lumínico

ABSTRACT

To obtain building projects that take advantage of efficient daylighting, it is necessary for the architect to
know the climatic characteristics of the building site, since daylight performance is sensitive to several
dynamic climate conditions, as well as the building location features (latitude, orientation, etc.). The current
Brazilian bioclimatic zoning proposes a division of the country into eight zones grouped by similarities in
their climates, with the purpose of optimizing the thermal performance of the buildings in each region.
However, there is no consideration of the climatic features that are important for the building luminous
performance. Therefore, this paper aims at propose a daylight zoning for the Brazilian territory. For this
purpose, Brazilian Solarimetric Atlas charts were analyzed along with weather file data of 20 municipalities,
generating frequency of occurrence graphs of some previously selected variables. As a result, it was
proposed a bioclimatic zoning of the Brazilian territory that divides the country into three large areas. The
obtained zoning consists in an architectural design tool, offering information regarding the availability of
daylight in each of the presented zones. The daylight bioclimatic zoning proposed in this work can be
combined with the already existing thermal bioclimatic zoning intersecting the eight divisions of the thermal
zoning with the three divisions of the daylight zoning.
Keywords: daylighting, Brazilian bioclimatic zoning, luminous comfort
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1. INTRODUÇÃO
Com a expansão populacional e com recursos naturais finitos, é fundamental desenvolver e
implementar soluções de economia de energia que atendam às necessidades da sociedade sem afetar a
sustentabilidade futura. O aproveitamento da luz natural contribui para a redução de energia necessária para a
iluminação de edifícios e, consequentemente, da carga térmica gerada pela mesma a ser removida pelo
sistema de condicionamento de ar. Como resultado, reduz-se os custos decorrentes desses sistemas, além de
favorecer aspectos ambientais e diminuir a utilização de recursos naturais para a produção de energia
(SHARP et al., 2014).
A integração da iluminação artificial com a natural (ou vice-versa), para que seja considerada
eficiente, deve satisfazer com qualidade as necessidades de quem vai exercer atividades no ambiente e
também as necessidades de ambientação características de cada espaço, consumindo o mínimo de energia.
Embora o sistema visual humano tenha grande capacidade de adaptação e possa funcionar mesmo com
quantidades mínimas de luz, se a iluminação não for considerada adequada, essa economia não pode ser vista
como eficiência energética (ASSAF; PEREIRA, 2003).
As decisões críticas com relação ao aproveitamento da luz natural ocorrem na fase conceitual do
projeto, quando as configurações do edifício e das esquadrias estão sendo feitas. Já as decisões mais
relevantes para economizar energia em iluminação ocorrem na fase de projeto, especificação e
comissionamento dos sistemas de controle de iluminação artificial (LESLIE, 2003). Entretanto, para uma
boa integração, o sistema de iluminação artificial deve ser concebido de acordo com as distribuições da
iluminação natural (MORAES; CLARO, 2014).
Além da questão energética, a luz do dia apresenta um efeito benéfico sobre a saúde física e
psicológica dos seres humanos, conjuntamente aumentando a produtividade em ambientes de trabalho
(LABIB, 2012). O conceito de Triple Bottom Line – TBL (abordagem tripartida) comprova os benefícios
financeiros do uso da iluminação natural sob os aspectos econômicos, ambientais e humanos, destacando os
humanos como os de retorno financeiro mais rápido (LOFTNESS et al., 2014).
Com o intuito de se obter projetos de edifícios que proporcionem esses benefícios através de uma
iluminação natural eficiente, é necessário que o arquiteto conheça as características climáticas do local de
implantação da edificação, já que a disponibilidade de luz natural varia conforme a latitude e é sensível a
uma série de condições dinâmicas, como a sazonalidade do clima, nebulosidade, etc.
O atual zoneamento bioclimático brasileiro propõe uma divisão do território brasileiro em oito zonas
agrupada por similaridades em seus climas, com o intuito de otimizar o desempenho térmico das edificações
em cada uma das regiões (ABNT, 2005). No entanto, não há uma consideração das características climáticas
que sejam importantes para o desempenho luminoso da edificação. Sendo assim, o objetivo do trabalho é
definir um zoneamento referente à iluminação natural para o território brasileiro.

2. OBJETIVO
Definir um zoneamento bioclimático referente à iluminação natural para o território brasileiro.

3. MÉTODO
Para o desenvolvimento do zoneamento partiu-se da seleção de bases de dados existentes que possuíssem
informações acerca da disponibilidade de luz natural ao longo do território nacional e da definição das
variáveis climáticas que pudessem fornecer tais informações. Com base na análise dos dados levantados foi
proposto um mapa dividindo o país em três zonas de disponibilidade de luz natural, conforme descrito a
seguir.

3.1. Seleção das bases de dados e definição das variáveis climáticas
As bases selecionadas foram o Atlas Solarimétrico do Brasil (TIBA et al, 2000, PEREIRA et al, 2006) e os
arquivos climáticos disponíveis em formato *.epw no sítio eletrônico do Departamento de Energia dos
Estados Unidos (DOE, 2016) e/ ou no sítio eletrônico do Laboratório de Eficiência Energética em
Edificações (LabEEE, 2016).
Primeiramente, foi feita uma análise de dados apresentados no Atlas Solarimétrico Brasileiro (TIBA et
al., 2000), atlas que apresenta medições solarimétricas do território nacional, importantes para o estudo da
influência das condições atmosféricas nas componentes direta e difusa da radiação solar. Os dados consistem
em informações coletadas em estações piranométricas e actinográficas espalhadas por todo o território
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brasileiro, apresentando cartas de isolinhas de radiação solar global diária, médias mensais e anual; e em
estações heliográficas, apresentando cartas de isolinhas de insolação diária, médias mensais e anual.
Na sequência, selecionou-se, entre os diferentes tipos de arquivo climático disponíveis, SWERA1
(formato TMY2), TRY3 (2005 ou anterior), INMET4 (2015, formato TMY) e IWEC5; o mais adequado a ser
adotado. Os arquivos em formato *.epw permitem a simulação computacional do desempenho
termoenergético de edificações. Para este trabalho optou-se pela adoção do SWERA. A escolha baseou-se na
adequabilidade dos dados, visto que os arquivos IWEC são disponibilizados para poucas cidades do Brasil;
os TRY são disponibilizados para 17 cidades, mas com dados com maior desvio se comparado ao SWERA
para radiação solar (Scheller et al, 2015); e os arquivos INMET, que por falta de dados disponíveis, adotam
valores constantes para nebulosidade, opacidade do céu, visibilidade e altura de céu, que são importantes
para descrever a disponibilidade de luz natural local. Já os arquivos SWERA foram desenvolvidos no mesmo
contexto dos Atlas Solarimétricos do Brasil com o intuito de oferecer informações quanto à disponibilidade
solar e de ventos para países em desenvolvimento. Existem arquivos climáticos para 20 cidades brasileiras
disponibilizados pelo projeto SWERA em parceria com o INPE e LABSOLAR/UFSC. Os arquivos
apresentam valores de variáveis climáticas em todas as horas de um ano. Foi selecionado um total de 20
municípios brasileiros que possuíam um arquivo da base de dados SWERA:
- Belém
- Belo Horizonte
- Boa Vista
- Bom Jesus da Lapa
- Brasília
- Campo Grande
- Cuiabá

- Curitiba
- Florianópolis
- Fortaleza
- Jacareacanga
- Manaus
- Petrolina
- Porto Nacional

- Porto Velho
- Recife
- Rio de Janeiro
- Salvador
- Santa Maria
- São Paulo

Dentre as 35 variáveis climáticas desses arquivos climáticos selecionaram-se duas como as mais
apropriadas para descrever as características de disponibilidade de luz das cidades: nebulosidade e
iluminância global horizontal.

3.2. Proposição do zoneamento
A proposição do zoneamento bioclimático luminoso para o território brasileiro foi feita utilizando-se essas
bases de dados de forma complementar em duas etapas. A primeira etapa consistiu na observação e
sobreposição das cartas de isolinhas do Atlas Solarimétrico Brasileiro (TIBA et al., 2000), enquanto a
segunda etapa consistiu na geração de gráficos de frequência de ocorrência para os dados das variáveis
climáticas selecionadas nos arquivos climáticos SWERA das cidades (nebulosidade e iluminância global
horizontal).

3.2.1. Avaliação dos mapas do Atlas Solarimétrico
Partiu-se de uma avaliação de dois mapas do Atlas Solarimétrico do Brasil (TIBA et al., 2000) referentes à
radiação solar global diária (média anual, dada em MJ/m².dia) e à insolação diária (média anual, dada em
horas). Ambos os mapas apresentam escalas referentes a todas as variações em cada mês do ano,
apresentando 10 diferentes classificações para a radiação solar global diária e 8 diferentes classificações na
insolação diária. Para viabilizar a comparação entre os mapas, estas escalas tiveram suas classificações
agrupadas em três faixas, de forma a facilitar a sobreposição dos mapas e consequentes análises. Para a
Radiação solar global diária, a classificação das faixas foi de 14, 16 e maior que 18 MJ/m².dia. A
classificação da insolação diária se deu em menores ou iguais a cinco horas diárias, seis horas diárias e
maiores ou iguais a sete horas diárias.
Estes mapas ainda foram comparados com um terceiro mapa referente ao zoneamento de iluminação
natural horizontal difusa proposto por Pereira et al. (2015), que divide o território nacional em duas zonas
SWERA Solar and Wind Energy Resource Assessment
TMY Typical Meteorological Year
3 TRY Test Reference Year
4 Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) RORIZ, M. (2012) revisados pelo LABEEE – Laboratório de Eficiência Energética
em Edificações em 2015.
5 International Weather for Energy Calculations
1
2
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referentes à quantidade de horas de determinada quantidade de brilho do céu. A principal limitação do
zoneamento de iluminação natural horizontal difusa de Pereira et al. (2015) é a desconsideração da parcela
direta do sol. Neste sentido, buscou-se incluir esta parcela na presente proposta de zoneamento. Para isto, os
três mapas (de radiação solar global diária, de insolação diária e de iluminação natural horizontal difusa)
foram impressos em papel vegetal e sobrepostos de forma que ficassem legíveis, possibilitando uma análise
das áreas em que características em comum das três variáveis poderiam ser identificadas. Como resultado foi
proposta uma divisão do território nacional em três zonas (A, B e C), que teve como principal referência a
insolação diária média anual. A “Zona A” é referente à faixa com cinco ou menos horas diárias de insolação;
a “Zona B” é referente à faixa com seis horas diárias de insolação; a “Zona C” é referente à faixa com sete ou
mais horas diárias de insolação; todas relacionadas à média anual de insolação diária. O mapa resultante
desta divisão será aqui chamado de mapa de disponibilidade de luz natural.

3.2. Avaliação dos dados dos arquivos climáticos e refinamento do agrupamento com base no
Atlas Solarimétrico
Para cada um dos 20 municípios que possuíam arquivos climáticos SWERA, foram plotados em gráficos de
frequência de ocorrência os dados referentes à nebulosidade e à iluminância global horizontal. Os dados de
nebulosidade correspondem a uma divisão do céu em 10 partes, sendo contabilizadas as partes encobertas
por nuvens em determinada data e horário. Para este trabalho o céu foi classificado em três tipos,
considerando-se diferentes intervalos de nebulosidade conforme a quantidade de horas por ano em que o céu
se encontrou encoberto, sendo: céu limpo – de 0 a 3 partes do céu encobertas; parcialmente encoberto – de 4
a 7 partes do céu encobertas; ou encoberto – de 8 a 10 partes do céu encobertas.
Já a iluminância global horizontal é dada em valor absoluto, assim, foram propostos também três intervalos
conforme a magnitude da iluminância horária, sendo: quantas horas por ano foi obtida uma iluminância
menor que 48.000 lux, entre 48.000 e 84.000 lux e maior que 84.000 lux. Essas três faixas de iluminância
foram definidas a partir do valor máximo de iluminância global horizontal encontrado para todo o conjunto
de cidades, que foi de aproximadamente 120.000 lux. Para facilitar a divisão das faixas de iluminância,
traçou-se um paralelo com a variável nebulosidade. Esta última possuía 11 opções de valores, zero a 10
partes do céu encobertas. Assim, o mesmo foi feito com as iluminâncias. A partir do valor máximo de
120.000 lux, os demais valores foram divididos em 11 subgrupos que posteriormente foram agrupados em 3
faixas. A primeira faixa apresenta quatro subgrupos (12.000 x 4 = 48.000 lux), a segunda faixa mais três
subgrupos (12.000 x 3 + 48.000 = 84.000 lux) e a terceira faixa considera todos os valores acima de 84.000
lux.
Conforme a sua localização geográfica, os 20 municípios selecionados foram divididos nas três zonas
(A, B e C) do mapa de disponibilidade de luz natural proposto como resultado do item anterior. Foram
gerados três gráficos de frequência de ocorrência para nebulosidade e três para iluminância global horizontal,
sendo uma para cada zona de acordo com os intervalos descritos anteriormente. Com isto foi possível
analisar a semelhança entre os gráficos de frequência de ocorrência das cidades agrupadas em cada zona.
Esta análise indicou a necessidade de realocar determinadas cidades em outras zonas a fim de melhor
representar as características climáticas das mesmas. Com isto, fez-se uma proposta final de zoneamento
levando em conta a semelhança entre os perfis de frequência de ocorrências de ambas as variáveis
relacionados prioritariamente à iluminância global horizontal.

4. RESULTADOS
Os resultados obtidos englobam os mapas de zoneamento propostos (antes e depois do refinamento), bem
como os gráficos de frequência de ocorrência para as variáveis climáticas nebulosidade e iluminância global
horizontal (antes e depois do refinamento).

4.1. Proposta inicial de Zoneamento
A Figura 1 apresenta a proposta inicial de zoneamento bioclimático luminoso, obtida através da análise
visual e sobreposição dos mapas do Atlas Solarimétrico do Brasil (TIBA et al., 2000), e do mapa de
zoneamento de iluminação natural horizontal de Pereira et al. (2015). A partir da análise dos mapas
sobrepostos, optou-se por adotar os dados de insolação diária média anual como norteadores da divisão das
zonas, com o intuito de entender a variação de insolação nas diferentes regiões (especificamente para
verificar possíveis variações no zoneamento com a inclusão da luz direta, já que o mapa de zoneamento de
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iluminação natural horizontal de Pereira et al. (2015) trabalha com a luz difusa). Logo, a divisão do território
nacional nas três zonas deu-se da seguinte forma: zona A - menos que cinco horas diárias de insolação, zona
B - seis horas diárias e zona C - mais que sete horas diárias.
Com base no mapa da Figura 1, pode-se perceber que, com relação à insolação diária média, grande
parte da região amazônica no norte do país apresenta características semelhantes à parte do sudeste (leste de
Minas Gerais) e ao sul do país (estados do Paraná e de Santa Catarina), pertencendo a zona A (menos de 5
horas de insolação diária média). Estas regiões apresentam um clima com nebulosidade frequente, decorrente
ou da elevada evaporação e precipitação, como o caso da bacia Amazônica, ou por tratarem-se de regiões
serranas, litorâneas ou com alguma outra característica que favoreça a formação de nebulosidade.
A região central (entre Mato Grosso do Sul e Maranhão) compõe a zona B, apresentando uma
insolação diária média de 6 horas por dia, igualmente ao litoral que se estende da Bahia até o Rio de Janeiro,
parte de São Paulo e Minas Gerais e ainda ao extremo sul do país (Rio Grande do Sul e parte de Santa
Catarina), bem como de uma faixa ao norte do País que se estende do oeste de Roraima até o município de
Belém).
A zona C, que representa mais de 7 horas de insolação diária média, abrange a maior parte da região
do nordeste brasileiro, bem como parte significativa do sudeste brasileiro e parte do estado do Rio Grande do
Sul. Estas regiões caracterizam-se pelo clima mais seco, a exemplo do semi-árido nordestino.

Figura 1 – Pré-zoneamento bioclimático luminoso: mapa de horas de insolação média.

4.2. Avaliação de frequência de ocorrência de nebulosidade e iluminância global horizontal
com base em dados de arquivo climático
Os gráficos de frequência de ocorrência para a nebulosidade (Figura 2) apresentaram as três faixas já
previamente descritas: quantidade de horas por ano que o céu se encontrou limpo (0 a 3 partes do céu
encobertas), parcialmente encoberto (4 a 7 partes do céu encobertas) ou encoberto (8 a 10 partes do céu
encobertas). Já os gráficos de iluminância global horizontal (Figura 3) ilustram a quantidade de horas por ano
em que foi obtida uma iluminância menor que 48000 lux, uma iluminância entre 48.000 e 84.000 lux e uma
iluminância maior que 84.000 lux.
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Figura 3 – Gráficos de frequência de ocorrência para
Iluminância Global Horizontal

Figura 2 – Gráficos de frequência de ocorrência para
Nebulosidade

Com relação à nebulosidade, percebe-se que os municípios da zona A apresentam frequência de
ocorrência semelhante, em que situações de céu encoberto são bem mais frequentes que situações de céu
parcialmente encoberto e de céu limpo. O município de Manaus, foi o que apresentou curva com um
comportamento mais diferenciado, seguido do de Florianópolis. O primeiro, por apresentar,
proporcionalmente, maior ocorrência de tempo parcialmente encoberto que as outras cidades; e o segundo,
por apresentar menor variação entre ocorrência de céu limpo e parcialmente encoberto que as outras cidades.
Os municípios da zona B apresentam curvas com perfis mais semelhantes, porém com um aspecto
mais linear que a zona A. As frequências de ocorrência dos diferentes padrões de nebulosidade são mais
uniformemente distribuídas, mesmo sendo mais frequente o caso do céu encoberto. É possível
perceber que algumas cidades apresentam um perfil mais parecido com a zona A do que com as
demais cidades da zona B, a exemplo de Belém, Boa Vista e Santa Maria.
Os municípios da zona C foram os que apresentaram perfis de frequência de ocorrência com aspecto
mais diferente das demais zonas, caracterizando-se por perfis côncavos ao passo que os perfis das zonas A e
B apresentaram formato convexo. O perfil côncavo pode ser descrito pela maior ocorrência de céu
parcialmente encoberto em relação ao céu limpo e encoberto. Além disso, os perfis de frequência de
ocorrência de nebulosidade dos municípios mostraram-se bastante irregular entre si, sendo difícil visualizar
um desenho regente no gráfico.
Os gráficos de iluminância global já se apresentam de forma mais legível e com um pouco mais de
regularidade entre os perfis de frequência de ocorrência dos municípios. Os municípios da zona A
apresentam uma diferença mais acentuada entre a frequência de iluminâncias menores que 48.000 lux com a
frequência de iluminâncias maiores que 84.000 lux.
1894

O perfil das curvas de frequência de ocorrência da zona B assemelha-se ao da zona A, mas com a
diferença entre ocorrência de iluminâncias menores que 48.000 lux e iluminâncias entre 48.000 e 84.000 lux
menos acentuada que na zona A. O fato dos gráfico da zona B e da zona A serem parecidos atesta a
necessidade de um refinamento das informações, agrupando representações gráficas de maior semelhança
entre si.
Já no gráfico da zona C nota-se uma representação mais característica, com os perfis de frequência de
ocorrência dos diferentes municípios apresentando uma distribuição mais semelhante entre si. Esta zona
caracteriza-se por pouca variação entre a frequência de ocorrência de iluminâncias menores que 48.000 lux e
entre 48.000 e 84.000 lux; e uma variação mais acentuada entre 48.000 e 84.000 lux e iluminâncias maiores
que 84.000 lux.
Diante da identificação da necessidade de ajustes nos agrupamentos dos municípios nas zonas, de
forma a tornar os perfis de distribuição de frequência de ocorrência mais homogêneos, e levando-se em conta
que os gráficos de iluminância global horizontal apresentaram maior legibilidade e regularidade, partiu-se
desta variável para propor as alterações necessárias. Conforme o agrupamento de cidades nas zonas A, B e C
propostas no item anterior, foram realizadas as alterações reagrupando as cidades a fim de refinar a alocação
das mesmas nas zonas, buscando representações gráficas mais semelhantes entre os municípios e mesma
zona. O agrupamento inicial das cidades e o novo agrupamento depois da realocação podem ser observados
na Tabela 1.
Tabela 1 – Agrupamento inicial e depois da realocação das cidades por zona

Pré-zoneamento

Zoneamento depois do refinamento

Zona A

Zona A

- Curitiba
- Florianópolis
- Jacareacanga
- Manaus
- Porto Velho

- Belém (ex- zona B)
- Boa Vista (ex- zona B)
- Curitiba
- Florianópolis
- Jacareacanga
- Manaus
- Porto Velho
- Santa Maria (ex- zona B)
- São Paulo (ex- zona B)
Zona B
- Belo Horizonte
- Brasília
- Campo Grande
- Cuiabá
- Rio de Janeiro

Zona B
- Belém
- Belo Horizonte
- Boa Vista
- Brasília
- Campo Grande
- Cuiabá
- Porto Nacional
- Rio de Janeiro
- Salvador
- Santa Maria
- São Paulo
Zona C
- Bom Jesus da Lapa
- Fortaleza
- Petrolina
- Recife

Zona C
- Bom Jesus da Lapa
- Fortaleza
- Petrolina
- Porto Nacional (ex- zona B)
- Recife
- Salvador (ex- zona B)

Os resultados de frequência de ocorrência para nebulosidade e iluminância global horizontal depois deste
refinamento podem ser verificados na Figura 4 e na Figura 5, respectivamente.
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Figura 4 – Gráfico de frequência de ocorrência para
Nebulosidade (após refinamento)

Figura 5 – Gráfico de frequência de ocorrência para
Iluminância Global Horizontal (após refinamento)

Como priorizou-se a variável iluminância global horizontal no ajuste dos municípios nas zonas,
percebe-se que os gráficos da mesma apresentaram uniformização mais significativa que os de nebulosidade
quanto ao agrupamento dos municípios. A realocação fez com que aumentasse o número de municípios das
zonas A e C e diminuísse o número de municípios da zona B.
Os municípios de Belém, Boa Vista, Santa Maria e São Paulo passaram da Zona B para a Zona A, pois
apresentam um maior número de horas anuais com baixa iluminância global horizontal do que o padrão dos
outros municípios da Zona B (entre pouco mais de 1500 horas e 2500 horas). Percebe-se, graficamente, que
estes quatro municípios possuem uma inclinação maior nos gráficos de iluminância global horizontal, que os
municípios das zonas B e C. O mesmo aconteceu com os municípios Porto Nacional e Salvador, que
apresentam menos horas anuais com baixa iluminância global horizontal (entre pouco menos de 1500 horas e
pouco mais de 1750 horas), apresentando um gráfico com menor inclinação (mais horizontal).
Observando os gráficos de iluminância global horizontal, as zonas B e C apresentam bastante
semelhança no desenho gráfico dos perfis de frequência de ocorrencia, enquanto que a zona A apresenta-se
menos homogênea. A principal diferença ocorre para os municípios de Santa Maria, Florianópolis e Curitiba,
os três pertencente à região sul, logo com latitude maior que os demais municípios. Os municípios da região
norte (Belém, Boa Vista, Porto Velho e Manaus) apresentam um comportamento mais parecido com os das
zonas B e C, mas foram agrupados na zona A devido a semelhança da variável nebulosidade.

4.3. Proposta final de Zoneamento
Considerando a nova classificação das cidades nas três zonas (Figuras 4 e 5), foi traçado um mapa final de
zoneamento bioclimático referente à disponibilidade de iluminação natural para o território brasileiro
conforme a Figura 6. Neste mapa, buscou-se manter o desenho das isolinhas semelhante ao mapa anterior,
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porém englobando as cidades que foram realocadas nas novas zonas. A Zona A engloba municípios com
uma média de menos de cinco horas de insolação diária, desde que a frequência de ocorrência de iluminância
global horizontal seja maior para iluminâncias baixas (aproximadamente entre 1500 horas e 2500 horas), e
menor para iluminâncias altas (aproximadamente entre 350 horas e 750 horas), apresentando gráficos mais
inclinados. A Zona B engloba municípios com uma média de seis horas de insolação diária, desde que
frequência de ocorrência de iluminância global horizontal seja maior para iluminâncias baixas
(aproximadamente entre 1500 horas e 2000 horas) e menor para iluminâncias altas (aproximadamente entre
500 horas e 1000 horas), mas sendo um pouco menos discrepante que no caso da Zona A, apresentando um
gráfico um pouco mais balanceado, mas que ainda sim apresenta uma inclinação considerável. A Zona C
engloba municípios com uma média de sete horas de insolação diária, desde que a frequência de ocorrência
de iluminância global horizontal seja um pouco menor para iluminâncias baixas (aproximadamente entre
1500 horas e 1800 horas), e menor para iluminâncias altas (aproximadamente entre 750 horas e 1000 horas),
apresentando gráficos menos inclinados, mais horizontais.

Figura 6 – Mapa do zoneamento bioclimático de disponibilidade de luz natural

5. CONCLUSÕES
A partir dos resultados, observa-se que foi alcançado o objetivo de estabelecer um zoneamento
bioclimático para o território brasileiro relacionado à disponibilidade de iluminação natural, agrupando-se as
cidades brasileiras analisadas em três zonas, A, B e C, conforme descrito anteriormente. O zoneamento
obtido mostra que há diferenças ao longo do território nacional com relação a disponibilidade de luz natural,
podendo ser uma ferramenta importante para o projeto de arquitetos e engenheiros que se preocupam com o
desempenho luminoso dentro de edificações, auxiliando no entendimento da disponibilidade de luz natural
em cada uma das cidades das zonas apresentadas, já que o zoneamento bioclimático luminoso disponibiliza
informações relativas à insolação diária, nebulosidade e iluminância global horizontal.
Analisando-se os gráficos, foi possível perceber a dificuldade em alinhar precisamente os dados de
iluminância global horizontal com os de nebulosidade, sendo difícil apresentar um padrão para as duas
variáveis simultaneamente para os diferentes municípios. Uma possibilidade para se aprimorar o zoneamento
luminoso seria analisar outras variáveis climáticas, além de analisar arquivos climáticos de outras cidades ao
longo do território nacional, levando em conta que o país apresenta grande extensão territorial. A maior
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limitação para este aprofundamento é a falta de arquivos climáticos com informações suficientes para outras
localidades.
O zoneamento proposto está em consonância com o zoneamento de iluminâncias difusas de Pereira et
al. (2015), avançando na inclusão da componente direta da luz e assim fornecendo mais informações para
instrumentar o arquiteto no processo de projeto.
Como principal barreira encontrada no desenvolvimento do estudo destacam-se a quantidade restrita
de cidades que dispõem de arquivo climático SWERA e a dificuldade de agrupar as cidades considerando as
diferentes variáveis climáticas analisadas. No caso desta proposta, priorizou-se o padrão distribuição de
frequências de ocorrência para iluminância global horizontal frente à nebulosidade, visto que este foi mais
uniforme.
Como sugestão para trabalhos futuros recomenda-se a simulação computacional de iluminação natural
de edificações nas diferentes localidades e a avaliação do seu desempenho luminoso de forma a refinar da
definição do zoneamento. Adicionalmente, poderiam ser desenvolvidas diretrizes bioclimáticas para
iluminação natural considerando-se as características climáticas de cada uma das três zonas, analogamente ao
que apresenta a NBR 15220-3 Desempenho térmico de edificações Parte 3: Zoneamento bioclimático
brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social (ABNT, 2005).
Como possível aplicação desta proposta de zoneamento, recomenda-se a combinação do zoneamento
de disponibilidade de iluminação natural com o zoneamento bioclimático brasileiro disponível na norma
NBR 15220-3 (ABNT, 2005). O chamado zoneamento bioclimático disponível nesta norma trata apenas dos
aspectos térmicos da edificação e poderia ser utilizado de maneira mais completa se combinado com
informações quanto aos aspectos luminosos. A combinação entre os zoneamentos bioclimáticos, térmico e
luminoso, poderia ser feita por sobreposição dos mapas e a identificação das zonas poderia ser expressa pela
combinação entre a numeração que identifica as oito zonas térmicas com as letras que identificam as três
zonas de iluminação natural (zona 1A, zona 1B, zona 1C, zona 2A...).
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RESUMO

O conforto visual em ambientes de escritório influencia na saúde, bem estar e produtividade dos
trabalhadores. Observa-se atualmente a repetição de soluções em ambientes de trabalho, objetivando a
economia dos custos de energia em escritórios, muitas vezes desconsiderando a opinião dos usuários quanto
ao desempenho lumínico dos ambientes. A questão colocada a partir desta investigação é a percepção do
conforto visual de trabalhadores de escritórios situados em clima quente e úmido. Trata-se de um estudo de
caso em um edifício de escritórios localizado na cidade de João Pessoa - PB, submetido a um recente retrofit.
A iluminância nos postos de trabalho foi monitorada ao longo de quatro semanas e paralelamente às
medições, questionários de avaliação da percepção do conforto visual com os trabalhadores desses ambientes
foram aplicados. Sobre os resultados observou-se um elevado percentual de insatisfação com a iluminação
natural por parte dos trabalhadores (45%), o que evidencia a ineficiência do uso de telas de proteção solar e
do excessivo uso de esquadrias de vidro em fachadas com alto índice de incidência solar.
Palavras-chave: ambientes de trabalho, iluminância, conforto visual.

ABSTRACT
Visual comfort in office environments affects workers‟ health, well-being and productivity. We can currently
observe the repetition of solutions in working environments aiming the reduction of energy costs, often not
considering the workers opinions regarding the luminosity performance of office spaces. The question
proposed by this investigation is the perception of office workers visual comfort in a hot and humid climate.
It is a case study conducted in an office building in João Pessoa, Paraíba, Brazil. The building has recently
undergone a retrofit procedure. The luminosity in the office posts was monitored throughout four weeks.
Alongside the measurements, evaluation surveys of visual comfort perception were applied to the workers of
the mentioned office posts. Regarding the results, we observed an increased percentage of insatisfaction with
the natural luminosity by the workers (45%), something that highlights the inefficiency of the use of
protection shades and also the excessive use of glass frames in façades with a high level of solar incidence.
Key words: work environments, illuminance, visual comfort.
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1. INTRODUÇÃO
As pessoas passam grande parte do dia em seus locais de trabalho, e a qualidade desses ambientes afeta,
além da saúde, a produtividade; tendo um impacto significativo no desempenho (CHOZ, LOFTENESS,
AZIS, 2012). Proporcionar condições adequadas para os trabalhadores exerce influência tanto ao empregado
como ao empregador, uma vez que o aumento das incidências de erro, as ausências e a redução da
capacidade de trabalho, são consequências de um planejamento incorreto do ambiente laboral. Um ambiente
de trabalho bem projetado, ao oferecer aporte às atividades realizadas, elimina potenciais fatores de stress e
propicia aos indivíduos maior concentração.
As condições de iluminação nos escritórios afetam a produtividade organizacional através de seus
efeitos sobre os trabalhadores (VEITCH et al, 2010). O esforço repetitivo para a adaptação visual pode
causar cansaço visual, queda no rendimento, falta de atenção e concentração e aumento de acidentes no
trabalho. Os efeitos fisiológicos do desconforto visual podem incluir ainda irritação e coceira nos olhos,
dores de cabeça, náuseas, problemas gastrintestinais e fadiga (EBLE-HANKINS, apud LEAL, 2013 p. 26). A
prática de uma boa iluminação nos ambientes laborais fornece uma boa visualização da tarefa para que essas
sejam facilmente realizadas, possibilitando a sensação de bem-estar aos indivíduos, minimizando os
impactos decorrentes do nível ou quantidade de luz, contrastes ou luminosidade excessiva e presença de
distúrbios visuais ou incômodos. De acordo com Veitch et al (2010), as pessoas que classificam melhor a
iluminação incidente são menos propensas a experimentar desconforto físico e visual, um pouco menos
propensos a ficar doente e ainda menos propensos a intenção de deixar a organização onde trabalham.
Segundo Hopkison et al (1975), no contexto das zonas tropicais, onde o sol é praticamente sempre
visível durante as horas de trabalho, o aproveitamento da iluminação natural deve contemplar considerável
tratamento e medidas especiais. Em regiões cujo clima é quente e úmido, o céu pode ser suficiente para
proporcionar uma iluminação adequada nos espaços internos, mas por outro lado, o excesso de brilho implica
na necessidade de adoção de estratégias que minimizem os impactos e incômodos na visão dos usuários,
como o ofuscamento, reflexos incômodos e contrastes excessivos - condições estas que, de acordo com a NR
17 (BRASIL, 2009), devem ser evitadas em locais laborais.

2. OBJETIVO
Este estudo tem por objetivo avaliar as condições de conforto visual em ambientes de trabalho de um edifício
de escritórios (estudo de caso) em uso e em operação, submetido a um recente retrofit em todas as suas
instalações, analisando os valores da iluminância incidente no plano de trabalho sob a perspectiva dos
empregados que utilizam os espaços.

3. MÉTODO
A simultaneidade da coleta de dados (por meio de medições in loco) e da obtenção de respostas dos
trabalhadores quanto ao conforto visual percebido (por meio da aplicação de questionários) é a principal
característica do método utilizado no presente estudo, que é parte integrante de uma pesquisa em
desenvolvimento no âmbito do Laboratório de Conforto da UFPB, na qual são investigados além de
parâmetros relacionados com o conforto visual - como luminância e iluminância - outros relacionados ao
conforto térmico. Este trabalho restringe-se à análise dos aspectos da iluminância.

3.1. Caracterização do ambiente de trabalho
A pesquisa foi conduzida em uma edificação de uso institucional localizada na cidade de João Pessoa - PB
(7,12°S; 34,88ºO). Trata-se de um edifício com aproximadamente 3.000m² distribuídos em 11 pavimentos,
dos quais, em oito deles prevalece à tipologia de vão livre para uso por escritórios, definidos por um layout
corporativo. Na concepção do edifício, todos os vãos livres que comportam a área destinada aos escritórios
são voltados para a fachada leste (Figura 1), caracterizada pela totalidade de esquadrias em vidro que vão do
piso ao teto, inexistindo proteções externas. Sobre as áreas de escritório, há uma padronização de soluções,
frequentemente utilizadas em ambientes corporativos e institucionais, com layout composto por mobiliários
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individuais, com a conformação em “L” e agrupados em ilhas com divisões verticais que não ultrapassam 1,1
metros de altura (Figura 2). Preserva-se assim, o conceito de vão livre, com exíguas subdivisões.
N

Figura 1 - Planta baixa do pavimento tipo, com destaque na
área destinada ao uso de escritório (2016).

Figura 2 - Vista do ambiente de escritório (2016).

No que tange à iluminação no interior dos ambientes, o sistema de iluminação artificial é composto
por luminárias em chapa de aço, refletor com superfície de alto brilho e aletas verticais brancas, embutidas
em forro modular; cada uma comportando quatro lâmpadas tubulares em LED de 16W/20W. Em cada
pavimento, o sistema de iluminação é composto por seis seções, com acionamentos individuais (Figura 3). O
controle da iluminação natural, proveniente das esquadrias voltadas para orientação Leste, é feito por telas de
proteção solar do tipo rolo, fator de abertura 2% com peças que correspondem à largura dos módulos da
esquadria, e acionamento individual. O controle dos dois sistemas de iluminação são acessíveis aos usuários
dos ambientes.
Os ambientes de escritórios são ocupados por cerca de 200 trabalhadores, cuja jornada de 8 horas
diária de trabalho pode ocorrer no intervalo das 7 horas às 20 horas. A partir da ocupação de cada pavimento
foi estabelecido o percentual de usuários a serem entrevistados: cada andar teve cerca de 60% de
funcionários participando do estudo, resultando na amostragem de 66% da população total do edifício. A
Tabela 1 apresenta a quantidade e distribuição dos entrevistados nos oito pavimentos tipo da edificação.
Tabela 1 - Quantidade e distribuição dos trabalhadores no edifício.
PAVIMENTO
População
População de
Total do pavimento
Entrevistados
17
11
64,70%
3
23
15
65,21%
4
29
19
65,21%
5
28
18
64,28%
6
21
14
66,66%
7
28
19
67,85%
8
30
20
66,66%
9
24
16
66,66%
10
TOTAL
200
132
66%

3.2. As medições quantitativas de iluminância
As medições foram realizadas em função do número de amostragem pré-estabelecido (Tabela 1), abrangendo
todos os pavimentos de escritório. A coleta de dados ocorreu no intervalo de um mês, em dias e horários
dentro da jornada de trabalho e nas condições em que os ambientes se encontravam - em relação ao
acionamento da iluminação artificial e abertura de cortinas - sem qualquer alteração por parte dos
pesquisadores.
O registro da iluminância ocorreu sobre o plano de trabalho de cada estação individual, sob critérios
estabelecidos pelas normas NR 17 (BRASIL, 2009) e NBR 15.215-4 (ABNT, 2003). As medições nos postos
de trabalho, realizadas individualmente pelo período de 15 minutos, foram intercaladas nos turnos manhã e
tarde, de maneira que a variação da iluminância ao longo do dia fosse registrada. A fotocélula do
equipamento LiCor LI-210 foi utilizada para captar a iluminância incidente no plano de trabalho, a cada
minuto, armazenando os dados no datalogger apoiado na estação móvel que foi posicionada no exato local
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da cadeira operativa do trabalhador. Nessa estação foram posicionados outros equipamentos (Figura 4), cujos
dados não serão tratados no âmbito deste artigo.
N

Figura 3 - Planta de forro com luminárias, com diferenciação,
por cores, das seções de acionamento.

Figura 4 - Estação móvel utilizada para monitoramento e
registro das variáveis térmicas e lumínicas nas estações de
trabalho.

3.3. A percepção dos trabalhadores
Os votos quanto ao conforto visual foram verificados por meio da aplicação de questionário com os
trabalhadores, que se ausentaram momentaneamente de seu posto de trabalho enquanto a iluminância no
local era monitorada. O questionário contou com três blocos de questões: o primeiro quanto aos dados
pessoais do entrevistado, o segundo sobre sensação e preferência térmica e, o terceiro bloco com questões
relacionadas ao conforto visual percebido pelo usuário a partir da sua vivência no ambiente de trabalho. Cada
entrevistado necessitou de aproximadamente 15 minutos para a conclusão do questionário, que correspondeu
ao período do registro dos dados.
Quanto ao conforto visual, os trabalhadores foram indagados sobre a típica percepção da iluminação
no ambiente de trabalho, avaliando a iluminação natural quando esta prevalece (manhã/início da tarde) e a
iluminação artificial em horários em que esta se torna necessária ou exclusiva (final da tarde/noite)
permitindo a percepção individual de cada tipo de fonte. As questões abordaram especificamente: a
incidência de luz natural, a incidência de iluminação artificial, a qualidade da luz na estação de trabalho e a
quantidade de luz ou brilho refletido na tela do computador; classificando-as como „muito satisfatória‟,
„satisfatória‟, „um pouco satisfatória‟, „neutro‟, „um pouco insatisfatória‟, „insatisfatória‟, ou „muito
insatisfatória‟. Adicionalmente os trabalhadores puderam indicar possíveis ajustes - e a respectiva frequência
- que adotam para melhorar o conforto visual, através do controle dos sistemas de iluminação disponíveis.

4. RESULTADOS
A coleta dados, realizada entre os dias 19 de agosto e 20 de setembro de 2016, reuniu um total de 132
estações de trabalho monitoradas e respectivo trabalhador entrevistado, equivalentes a 66% da população
total de trabalhadores no edifício. No período das medições in loco foi verificado uma predominância de céu
com nuvens esparsas, conforme registro de dados sobre a cobertura do céu, procedentes de uma estação
meteorológica localizada na região metropolitana de João Pessoa (Tabela 2).
Neste artigo, que apresenta parte de dados integrantes de um Trabalho Final de Graduação, os
resultados apresentados restringem-se à análise descritiva.
Tabela 2 - Cobertura do céu no período das medições.
COBERTURA DO CÉU
(nuvens)

POUCAS
1/8 a 2/8 da abóbada

ESPARSAS
3/8 a 4/8 da abóbada

NUBLADO
5/8 a 7/8 da abóbada

ENCOBERTO
8/8 da abóbada

FREQUÊNCIA
* período de 19/08/2017 a
20/09/2017

7 dias

18 dias

7 dias

0 dias

21,875%

56,25%

21,875%

0%
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4.1 A iluminância nas estações de trabalho
Todos os pavimentos do edifício tiveram estações monitoradas, em números proporcionais à ocupação total
de cada pavimento (Tabela 1). Os registros ocorreram entre 8:00 horas e 17:00 horas, mantendo uma
equivalência da quantidade de registros no período da manhã e no período da tarde.
A partir dos dados de iluminância coletados pelo sensor, para cada estação de trabalho monitorada
foi atribuído um valor referente à média dos 15 minutos de registro e o desvio padrão. Ainda, para uma
melhor compreensão dos resultados em relação à localização do posto de trabalho no pavimento tipo, foram
definidas quatro Linhas no layout (Figura 5) classificadas em relação à proximidade das esquadrias:
enquanto a Linha 1 compreende a totalidade da esquadria voltada para fachada Leste; a Linha 4 situa-se
próximo à esquadria voltada para a fachada Norte. Enquanto as Linhas 1, 2 e 3 compreendem cerca de 10
estações cada, a Linha 4 conta com um posto de trabalho, nem sempre ocupado - razão pela qual alguns
pavimentos não apresentam resultados para esta Linha (Tabela 3).

Figura 5 - Divisão do layout do pavimento por Linhas, em função da distância das esquadrias.

Os valores encontrados evidenciam que o horário, a orientação e a localização de cada estação
influenciam na quantidade de iluminância recebida. Por esta razão, em um mesmo pavimento há registro de
estações de trabalho que atingiram médias acima de 1.000 lux e outras com médias abaixo de 100 lux. A
Tabela 3 apresenta os valores médios das iluminâncias nos planos de trabalho, por linha - conforme
subdivisão apresentada na Figura 5, bem como por turno (manhã e tarde).
Tabela 3: Iluminância média registrada (em lux) nos planos de trabalho.
Linha 1

Linha 2

Linha 3

Linha 4

PAV.

Manhã

Tarde

Manhã

Tarde

Manhã

Tarde

Manhã

Tarde

3

1875

666

664

668

823

575

-

413

4

1848

643

1138

731

463

756

2620

-

5

1250

1027

563

1011

608

440

1624

-

6

905

982

818

673

728

910

-

-

7

1348

295

900

737

972

771

-

-

8

1160

704

946

724

788

808

-

-

9

829

840

869

945

652

792

-

631

10

978

702

978

618

631

447

-

370

MÉDIA
GERAL

1188

732

860

763

708

687

2122

471

DESVIO
PADRÃO

456

307

299

217

194

257

994

30
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Os resultados apresentam uma elevada média de iluminância nas proximidades das esquadrias (Linha
1, orientação leste e Linha 4, orientação norte) no período da manhã, que recebe a incidência solar direta,
com médias que atingiram 1.188 lux e 2.122 lux, respectivamente - valores acima do recomendado. Por
outro lado, no período da tarde as médias alcançadas na Linha 1 (736 lux) e Linha 4 (471 Lux) são
consideradas adequadas ao conforto visual dos usuários, divergindo dos resultados encontrados no outro
turno. Em contrapartida, a Linha 2 e Linha 3 - as duas linhas mais distantes das aberturas - não apresentaram
tanta variação entre os turnos da manhã e da tarde.
No período da tarde quase todas as linhas foram classificadas como adequadas para o uso, porém,
algumas estações tiveram comportamentos diferentes do que acontece no geral de cada linha, essas
diferenciações podem ter sido influenciadas por fatores como o tipo de céu no dia da medição, a abertura das
cortinas e o horário da coleta de dados.
Na Figura 6 são apresentadas todas as médias das estações de trabalho, onde cada linha representa
um pavimento, e cada vértice da linha corresponde ao valor de uma estação de trabalho. No gráfico é
possível identificar que em todos os andares as médias oscilaram entre faixas de iluminância, classificadas a
partir dos parâmetros apresentados na Tabela 4 e divididas em três faixas de valores: abaixo de 100 lux os
resultados foram considerados insuficientes, entre 100 a 1000 lux se encontra a faixa adequada e acima de
1000 lux foi considerada uma faixa com iluminação excessiva. As estações localizadas na Linha 1 e Linha 4
cujas medições ocorreram no turno da manhã (L1M e L4M) apresentaram em seus resultados as maiores as
médias, e a classificação na faixa de iluminância excessiva - mesma classificação obtida por algumas
estações situadas na Linha 2 cujas medições ocorreram também no período da manhã (L2M).
Tabela 4: Parâmetros de iluminância.
PARÂMETROS

VALORES

Exposição anual à luz do sol ASE (IES, 2013 apud Wymelenberg)

Até 1.000 lux

Iluminâncias Úteis (NABIL; MARDALJEVIC, 2005)

Entre 100 e 2.000 lux

Autonomia da Luz Natural (REINHART; MORRISON, 2003)

Até 1.000 lux

4.2 A opinião dos usuários
A partir da análise das respostas obtidas nos questionários pôde-se averiguar a percepção dos trabalhadores
em relação ao conforto visual e iluminação dos ambientes investigados, além das possíveis modificações
e/ou adaptações no ambiente que o usuário faz uso para melhorar o seu conforto visual.
Observando os votos dos trabalhadores em relação à iluminação natural (Figura 7), 45,14% do total
geral do prédio responderam que estão insatisfeitos e 45.83% satisfeitos, indicando um número muito alto de
pessoas em desconforto com a iluminação natural. Explorando os resultados por pavimento (Tabela 5)
observa-se que o 5° andar alcançou o maior número de trabalhadores reclamantes (73,68%), dos quais
31,58% afirmaram estar muito insatisfeitos. Por outro lado, o 3° andar conta com a maior quantidade de
trabalhadores satisfeitos com a iluminação natural (73,33%) e poucos insatisfeitos (6,67%). Nos demais
pavimentos os números de desconforto oscilaram entre 35% e 59%.
Quando questionados sobre a iluminação artificial (Figura 8), 84,03% dos usuários responderam que
estavam satisfeitos e apenas 6,95% consideraram o sistema desconfortável, no entanto nenhum trabalhador
assinalou essa luz no nível mais alto de desconforto. Conforme observado na Tabela 5, no 6° andar nenhum
usuário considerou a iluminação artificial ruim, tendo votos apenas nos níveis que avaliam de forma positiva.
No 9° andar 94,45% das pessoas consideraram o sistema adequado, ou seja, menos de 10% sentem
desconforto causado por esse tipo de luminosidade. O único pavimento que teve percentual de insatisfação
maior que 10% foi o 4° andar.
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LEGENDA

Figura 6 - Médias do sensor no Plano de trabalho de todos os pavimentos. (LIMA,2016).

Tabela 5: Votos dos trabalhadores em relação à iluminação natural e artificial, por Linhas.
Iluminação Natural
Iluminação Artificial
NEUTRO
INSATISFEITOS** SATISFEITOS*
NEUTRO INSATISFEITOS**
PAVIMENTO SATISFEITOS*
73,33%
13,33%
6,67%
79,99%
13,33%
6,67%
3
53,34%
0,00%
40,00%
80,00%
0,00%
20,00%
4
36,32%
5,26%
73,68%
89,47%
5,26%
5,26%
5
42,11%
5,26%
47,37%
100,00%
0,00%
0,00%
6
50,00%
6,25%
43,75%
87,50%
6,25%
6,25%
7
27,28%
13,64%
59,09%
77,27%
22,73%
0,00%
8
50,00%
0,00%
50,00%
94,45%
0,00%
5,56%
9
50,00%
15,00%
35,00%
65,00%
15,00%
15,00%
10
* SATISFEITOS: votos „muito satisfatório‟, „satisfatório‟, „um pouco satisfatório‟
** INSATISFEITOS: votos „um pouco insatisfatório‟, „insatisfatório‟, „muito insatisfatório‟

Analisando a relação entre a profundidade da planta baixa do pavimento e a proximidade das
esquadrias com os votos dos trabalhadores (Tabela 6), constatou-se se que nas Linhas 1, 2 e 4 - as mais
próximas das esquadrias - mais de 60% dos respondentes indicaram insatisfação com a luz natural. Quanto a
iluminação artificial, por outro lado, a maioria dos votos dos trabalhadores situados nas quatro Linhas foram
satisfatórios.
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Figura 7 – Opinião dos usuários sobre a iluminação natural.

Figura 8 – Opinião dos usuários sobre a iluminação artificial.

LEGENDA

Tabela 6: Votos dos trabalhadores em relação à iluminação natural e artificial, por Linhas.
Iluminação Natural
Iluminação Artificial
SATISFEITOS*
NEUTRO
INSATISFEITOS** SATISFEITOS*
NEUTRO INSATISFEITOS**
LINHA
28,89%
8,89%
62,22%
93,33%
2,22%
4,44%
1
56,86%
7,84%
68,63%
84,31%
9,80%
5,88%
2
55,00%
10,00%
35,00%
62,50%
5,00%
5,00%
3
20,00%
0,00%
80,00%
60,00%
0,00%
40,00%
4
* SATISFEITOS: votos „muito satisfatório‟, „satisfatório‟, „um pouco satisfatório‟
** INSATISFEITOS: votos „um pouco insatisfatório‟, „insatisfatório‟, „muito insatisfatório‟

Adicionalmente, os trabalhadores indicaram quais ajustes costumam realizar para melhorar o seu
conforto visual. Mesmo tendo a possibilidade de controle dos dispositivos relacionados à iluminação, menos
de 50% da população faz uso destes ajustes. O sistema de cortina (Tabela 7) é o mais acessado, sendo
utilizado por 43,05% dos trabalhadores, em seguida o controle dos interruptores com 41,67% e 26,11%
modificam a posição do monitor. A causa do baixo controle dos sistemas pode acontecer pela distância ou
pela não individualização deles, uma vez que as proteções internas e os circuitos das luminárias atendem
uma área maior que a estação de trabalho individual, os usuários inibem seu controle para não causar o
desconforto nos demais.
Tabela 7 - Ajustes dos usuários - abertura da cortina.
AJUSTES

FREQUÊNCIA
Nunca ou
n/r *

Não é
opção

Mensal
(A)

Semanal
(B)

Diária
(C)

A+B+
C

Não
respondeu

Ajusta a abertura da cortina

42,36%

13,89%

7,63%

8,34%

27,08%

43,05%

0,7%

Liga/desliga os interruptores

50,69%

6,94%

5,56%

7,64%

28,47%

41,67%

0,7%

Modifica a posição do monitor

56,94%

6,25%

8,33%

5,28%

12,5%

26,11%

10,7%

4.3 A Abertura das proteções internas
Os usuários podem controlar a iluminação natural nos ambientes através do ajuste das proteções internas
móveis, esse controle tem como principal objetivo reduzir ou aumentar a luz incidente. Ao longo da
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pesquisa, foram registrados o uso e abertura das telas de proteção do tipo rolo em cada pavimento (Tabela 8),
sendo constatado que havia pouca ou nenhuma modificação da posição das cortinas durante os turnos manhã
e tarde.
O vão de cada pavimento corresponde a 14 unidades de módulos de janelas verticais (estas,
subdivididas em três segmentos horizontais), e da respectiva cortina. O segmento mais próximo ao piso é
obstruído pelo mobiliário (armários ou estação de trabalho) e por isso não foi considerado no estudo.
Analisando as ocorrências de abertura, encontramos o maior número de cortinas abertas no 4° pavimento
(35,71%) e o menor no 10° andar (3,57%).
Tabela 8 - Registro das abertura das cortinas, no momento dos registros. Fonte: LIMA, 2016

Uma constatação interessante é que alguns trabalhadores criaram seu próprio mecanismo de proteção
(Figuras 10 e 11), por exemplo, usuários adotaram o uso de guarda-chuvas no mobiliário para bloquear os
raios solares, outros relataram que usam óculos de sol e ainda há pessoas que fixaram placas de isopor na
divisória da estação de trabalho como meio de ajuste da incidência. Esses relatos, além do registro visual,
constam nas respostas discursivas dos questionários. Percebe-se também através destas o alto nível de
insatisfação com a proteção interna (tela solar), classificada pelos usuários como ineficiente, não protegendo
adequadamente nos horários apontados por eles, como de maior desconforto (08 horas às 10 horas).

Figura 10 - Estação de trabalho com placas de isopor como
mecanismo de proteção. Fonte: As autoras

Figura 11 - Estação de trabalho com guarda-chuva como
mecanismo de proteção. Fonte: As autoras.

5. CONCLUSÕES
Sobre os resultados, observou-se que 45% dos usuários relataram insatisfação com a iluminação natural
proveniente da pele de vidro que totaliza a face leste do edifício, cuja incidência solar no período da manhã
durante todo o ano apresenta altos níveis. Essa insatisfação revela ainda que os sistemas de ajustes existentes
não são suficientes para minimizar o desconforto, implicando na adoção, por parte dos trabalhadores, de
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soluções individuais improvisadas para o alcance do conforto visual. A iluminação artificial por sua vez
obteve votos de satisfação de 84,03% dos usuários e insatisfação de apenas 6,95%. Esses valores confirmam
a necessidade do tratamento da luz solar direta, que no edifício estudado ocorre exclusivamente por meio de
telas de proteção solar com fator de abertura, inexistindo qualquer tipo de dispositivo externo de proteção
solar.
Embora o uso das fontes de iluminação natural e artificial, por momentos sejam concomitantes,
percebeu-se que os usuários conseguiram distingui-las na avaliação individual, uma vez que a variação dos
horários de jornada de trabalho implica em situações aos trabalhadores nas quais a iluminação natural é
predominante e incômoda (início da manhã), e momentos em que a iluminação artificial torna-se necessária e
exclusiva (final da tarde/noite).
O aproveitamento da luz natural é um dos fatores primordiais na economia de energia dos edifícios,
por outro lado a incidência direta dos raios solares além de implicar no ganho de calor, se não tratados
adequadamente causa desconforto por ofuscamento aos usuários no desempenho de suas funções laborais,
constatados pelo alto índice de iluminância nas áreas adjacentes as janelas e pelos relatos dos usuários no
âmbito deste estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15215-4: Iluminação natural – Parte 4: Verificação
experimental das condições de iluminação interna de edificações – Método de medição. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - NR 17: Ergonomia. 2009
CHOZ, J.; LOFTENESS, V.; AZIS, A. Post occupancy evaluation of 20 office buildings as basis for future IEQ standards and
guide lines. Energy and Buildings, v. 46, p. 167-175, 2012.
FABI, V.; ANDERSEN, R. V.; CORGNATI, S.; OLESEN, B. Occupant’s window opening behaviour: A literature review of
factors influencing occupant behavior and models. Building and Environment, v. 58, p. 188-198, 2012.
HOPKISON, R. G.; PETHERBRIDGE, P.; LONGMORE, J. Iluminação Natural. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1975.
LEAL, Liliane Q. A influência das variáveis de entorno e do edifício sobre as iluminâncias e o ofuscamento nos ambientes
internos: Um estudo de caso em edifícios residenciais multipavimentos em recorte urbano na cidade de João Pessoa/
PB. Dissertação de mestrado. UFPB. 2013.
LIMA, Amanda V.P. Estudo lumínico em um edifício de escritórios: Um estudo de caso em clima quente e úmido. Trabalho
final de Graduação, UFPB,2016.
NABIL, A.; MARDALJEVIC, J. Useful daylight illuminance: a new paradigm for assessing daylight in buildings.
Lighting Research & Technology, v.3 7, n. 1, p. 41-59. 2005.
O‟BRIEN, William; GUNAY, H. Burack. The contextual factor contributing to occupant’s adaptative comfort behaviors in
offices - a review and proposed modelling framework. Building and Environment, v. 77, p. 77-87, 2014.
REINHART, C.; MORRISON, M. The lightswitch wizard – reliable daylight simulations for initial design investigation.
Building Simulation. Eindhoven, The Netherlands,. p.1093-1100. 2003.
VEITCH, J; NEWSHAM, G.; MANCINI, S.; ARSENAULT, C. Lighting and office renovation effects on employee and
organizational well-being. NRC Publications Archive. Ottawa, Ontario, Canada:National Research Council Canada,
Institute for Research in Construction, 2010
WYMELENBERG, K. V. D; MAHIĆANNUAL, Alen. Daylighting Performance Metrics, Explained. Disponível em:
<http://www.archlighting.com/technology/annual-daylightingperformance-metrics-explained_o> acesso em 08 de outubro de
2016.

1908

10

QUADRO PARA SUPORTE AO PROJETO DE JANELAS COM
INDICADORES MÚLTIPLOS DE DESEMPENHO LUMINOSO E
ENERGÉTICO
Kamila Mendonça de Lima (1); Rosana Maria Caram (2)

(1) Dra. pelo IAU-USP, kamila.arq.urb@gmail.com
(2) Profª Dra. IAU-USP, rcaram@sc.usp.br
Universidade de São Paulo, Instituto de Arquitetura e Urbanismo
Av. Trabalhador São-Carlense, 400, CEP 13566-590, São Carlos – SP, Brasil

RESUMO

Prever o desempenho do sistema de abertura desde a fase de projeto permite promover conforto no ambiente
interno das edificações e minimizar o uso de energia elétrica para condicionamento desses ambientes. A
simulação computacional e a avaliação considerando critérios quantitativos possibilita escolhas conscientes,
bem como desempenho otimizado. Para isso, é fundamental a tradução dos resultados obtidos das simulações
em informações diretas, que reúnam diferentes aspectos da análise, para identificação de soluções que
favoreçam o maior número de requisitos de desempenho possível. Nesse contexto, objetivo deste artigo é
classificar alternativas de sistemas de janela estáticos e dinâmicos quanto a indicadores de desempenho de
iluminação natural e uso de energia elétrica, para suporte a decisões de projeto arquitetônico para o clima
quente e úmido. A classificação tem como base simulações computacionais realizadas nos programas Daysim
e EnergyPlus, para um módulo de ambientes de escritório no contexto climático de Maceió-AL. A janela
considerada é composta por uma superfície de vidro e um dispositivo de sombreamento externo. Para a
definição dos cenários, foi variada a área da abertura, o tipo de vidro, o ângulo de sombreamento, o tipo de
acionamento do brise (estático ou dinâmico) e a orientação. O quadro resultante apresenta a classificação de
todos os cenários, em uma escala de cores, com relação a dois indicadores, aqui chamados de múltiplos, por
englobarem diferentes subcritérios de desempenho quanto à iluminação natural e uso de energia elétrica. O
trabalho mostra que é possível prever sistemas de janela maximizando os desempenhos luminoso e energético
ao mesmo tempo. Além disso, fornece base para diretrizes específicas para o desenho de janelas na cidade
estudada.
Palavras-chave: Simulação integrada; Brises; Iluminação natural.

ABSTRACT

Predicting the performance of window systems from the early design phase contributes to environmental
comfort and minimizing energy use for conditioning the indoor environment. Computer simulations and
multicriteria evaluation contributes to a informed decision, as well to an optimized performance. For this, it is
fundamental to translate the results obtained from the simulations into direct information, bringing together
different aspects of the analysis, to identify solutions that meet the greatest number of performance
requirements possible. In this context, the objective of this paper is to rank alternatives of static and dynamic
window systems regarding daylight performance and electric energy use, to support architectural design
decisions for hot and humid climate. The ranking is based on computer simulations carried out in the Daysim
and EnergyPlus programs, for a module of offices in the climatic context of Maceió-AL. The window in
question consists of a glass surface and an external shading device. For the definition of the scenarios, the
window to wall ratio, the glazing type, the cut-off shading angle, the type of shading control (static or dynamic)
and the orientation were varied. The resulting table presents the ranking of all scenarios, in a color scale, in
relation to two indicators, here called multiples, as they encompass different subcriteria of performance in
terms of daylighting and electric energy use. The work shows that it is possible to design window systems
maximizing the luminous and energetic performances at the same time. In addition, it provides a basis for
specific guidelines for the design of windows in the studied city.
Keywords: Integrated simulation, Shading devices, Daylighting.
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1. INTRODUÇÃO

Ao projetar sistemas de janela considerando a promoção de conforto ambiental e o uso eficiente de energia
para condicionamento, o projetista lida com os efeitos do meio externo, que são dinâmicos, e metas que podem
ser conflitantes, tais como o controle do ganho de calor solar e o aproveitamento da iluminação natural, ambos
elementos provenientes da radiação do sol.
Em regiões de clima quente esta relação é evidente. Conforme destacado por Bittencourt (1993), nessas
regiões, a principal demanda referente ao condicionamento passivo é por resfriamento, por meio de soluções
que contemplem a necessidade simultânea de ventilação natural, sombreamento e filtro da iluminação natural.
Esses aspectos estão diretamente relacionados ao projeto da janela.
O conhecimento do comportamento detalhado das janelas considerando diferentes situações e soluções
auxilia uma escolha de projeto consciente, na medida em que fornece dados sobre o desempenho que poderá
ser obtido por cada solução ao longo da vida útil da edificação.
Isso pode ser feito elencando as características da janela para avaliação quantitativa de desempenho,
desde a fase inicial de projeto, processo que pode ser acompanhado da definição de indicadores para
comparação e suporte a decisão.
Dois procedimentos podem ser agregados ao processo de avaliação de desempenho de sistemas de
janela, para oferecer suporte a decisões: métodos operacionais para classificação/ordenação de alternativas e
análise multicritério. Tais procedimentos são frequentemente relacionados um ao outro e envolvem os
seguintes passos: seleção dos critérios e das alternativas, avaliação das alternativas, possível atribuição de
pesos aos critérios, classificação quanto ao desempenho global, ranking das alternativas, possível análise de
sensibilidade e, por fim, as escolhas. (GOLOLOV, YEZIORO, 2007; KOLOKOTSA et al., 2009; ROULET
et al., 2002).
Os principais componentes desse procedimento estão destacados na Figura 1. A classificação e
ordenação podem ou não ser feitos em conjunto.
PARÂMETROS E
VARIÁVEIS
Combinações
que geram as
alternativas/cen
ários

CRITÉRIOS

CLASSIFICAÇÃO

Podem ser
expressos em
indicadores
quantitativos

Escala comum
que permite
analisar mais de
um critério

ORDENAÇÃO
Decorre da
classificação;
com ou sem
"pesos"

Figura 1– Principais aspectos a serem considerados num procedimento decisório sistematizado.

Foram identificadas as seguintes abordagens para aplicar tais princípios de suporte a decisão em
avaliações de edificações considerando diferentes critérios na fase de projeto:
• Definição de metas e identificação de soluções projetuais que as atingem, tal como fizeram
Ünver et al. (2004), definindo metas de conforto (térmico, acústico e visual) e nomeando
“ótimo” o conjunto de cenários de envoltória que atingem ou ultrapassam essa meta, permitindo
visualizar os resultados em dois grupos (“atende” ou “não atende”);
• Aplicação de metodologias específicas de avaliação multicritério, tal como feito por Fontenelle
e Bastos (2014);
• Ordenação das alternativas com base em um ou mais critérios, tal como feito por Lima e Caram
(2015).
Diante desses aspectos, as características da janela (área, tipo de vidro, tipo de sombreamento etc.)
podem ser tratadas como variáveis de projeto, que caracterizam alternativas de soluções projetuais. Além disso,
as metas de desempenho podem reunir diferentes critérios (relacionadas à quantidade e distribuição de luz, uso
de energia).
O estudo do efeito dessas variáveis de projeto da janela quando combinadas ainda não é consolidado,
especialmente no caso de localidades de baixa latitude. Nessas localidades, o controle das propriedades da
janela tem grande potencial de impacto no balanço dos ganhos térmicos e luminosos, dada a grande incidência
de radiação solar. Esse procedimento permite maior aproximação da realidade, onde há combinações de
características diferentes e critérios diferentes, e é compatível com as informações e ferramentas disponíveis
na atualidade.
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2. OBJETIVO

O objetivo deste artigo é classificar alternativas de sistemas de janela estáticos e dinâmicos quanto a
indicadores de desempenho de iluminação natural e uso de energia elétrica, para suporte a decisões de projeto
arquitetônico para o clima quente e úmido.

3. MÉTODO

O trabalho avalia diferentes sistemas de janela, considerando um ambiente de escritório típico, localizado em
Maceió-AL. O procedimento utilizado para a realização desta avaliação será descrito a seguir.

3.1. Contexto climático e cenários analisados

O sistema de janela analisado é composto por um envidraçamento e um brise. O brise analisado é composto
por 10 aletas e tem dimensão horizontal igual à da abertura. São analisados quatro tipos de acionamento das
aletas. O módulo de ambientes simulado é ilustrado na Figura 2.
A cidade selecionada para este estudo foi Maceió - AL, localizada no nordeste do Brasil (latitude 9° e
longitude -35°). Esta localidade apresenta clima quente e úmido (NIMER, 1979), caracterizando-se por alta
umidade, pequenas variações de temperatura (diárias, sazonais e anuais) e radiação solar intensa (Figura 3). A
janela sombreada é uma estratégia fundamental neste tipo de clima, para controle da radiação solar que
influenciará a iluminação e os ganhos térmicos.

Figura 2 – Esquema do módulo de ambientes simulado.

Temperatura

350

30

250

25

150
20

50
-50

15

Temperatura de bulbo
seco (°C)

Direta

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Radiação solar (W/m2)

Difusa

Figura 3 – Dados climáticos de Maceió-AL. Fonte: Arquivo
climático (LABEEE, 2013).

Foram consideradas as variáveis apresentadas nas Figuras 4 e 5. A Figura 6 ilustra parte das máscaras
de sombra correspondentes aos ângulos de sombreamento dos brises analisados.
Tipo de vidro*

PAF (%)

Refletivo (a vácuo)
prata médio
Tv: 14%; Tsol: 12%

v1

Comum cinza
Tv: 51%; Tsol: 49%

v2

AVS**
a25

X

a50

30°

v3

s30

X

a75

s60

Acionamento

Norte

X
60°

Comum incolor
Tv: 86%; Tsol: 81%

Orient.

X
Oeste

Sem brise

SEM

Brise fixo

FIXO

Brise dinâmico
c/ controle
liga/desliga

ONOFF

Brise Dinâmico
c/ controle das
aletas

HOIN

Figura 4 – Dados e nomenclatura das variáveis de projeto para definição dos cenários analisados.
*Transmissão visível (Tv) e solar (Tsol) para ângulo de incidência normal. Fonte: Caram (2002).
**Ângulo vertical de sombreamento (ângulo externo)

A nomenclatura utilizada para os cenários apresenta sempre as letras representativas das variáveis de
projeto seguidas pelo valor ao qual aquele cenário corresponde, de forma que, por exemplo, o cenário v2a50s60
representa a situação com o vidro do tipo 02 (cinza), percentual de área de abertura na fachada igual a 50% e
ângulo de sombreamento igual a 60°.
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SEM: Situação estática, sem brise;
FIXO: Brise estático (fixo e acionado o tempo
todo);
OFF-HO: Brise dinâmico com controle ligadesliga - acionado apenas se radiação acima de
50W/m2 atinge o plano de trabalho;

SEM

FIXO

OFF-HO

HO-IN

HO-IN: Brise dinâmico com controle das aletas
- acionado o tempo todo; aletas inclinam 45°
quando radiação solar acima de 50W/m2 atinge o
plano de trabalho.

Figura 5 – Secções esquemáticas e descrição dos tipos de acionamento analisados.
Sombreamento total (100%)
Sombreamento parcial (50%)
Intervalo de valores de ângulo lateral do sombreamento parcial em função dos três tamanhos de abertura

Ângulos

Máscara - Norte

Máscara - Oeste

Corte esquemático

30°

60°

90°
Figura 6 - Máscaras de sombra dos brises estáticos analisados.

3.1. Simulações

As simulações foram realizadas em duas etapas. Primeiro, foi realizada a simulação de iluminação natural, no
software DAYSIM (REINHART, 2014), que emprega a ferramenta Radiance para simular a iluminação
natural e agrega um modelo comportamental (chamado LightSwitch), aqui utilizado para simular o
acionamento do sistema de luz artificial apenas quando a luz natural não é suficiente para se obter a iluminância
de tarefa no ambiente, gerando um arquivo de saída com os horários de acionamento das lâmpadas. Em
seguida, foi realizada a simulação energética, utilizando-se o software EnergyPlus (U.S. DEPARTMENT OF
ENERGY, 2013), no qual os dados do modelo foram inseridos incluindo-se as schedules de funcionamento
das lâmpadas, obtidas na primeira simulação. O Quadro 1 destaca os principais dados inseridos nos programas.
As simulações consideraram os perídos ocupados.
Quadro 1 - Principais parâmetros das simulações inseridos nos dois programas utilizados.

DAYSIM 3.1
Plano de trabalho: 0,75m a partir do piso;
Pontos/sensors: Malha ortogonal de 30 pontos;
Refletâncias: Piso=0.30, teto=0.75, paredes=0.60,
brises=0.50;
Parâmetros do Radiance: Complexidade 2 = ab 7, ad 1500,
as 100, ar 300, aa 0.1, lr 6, st 0.15, sj 1.00, lw 0.004, dj 0.00,
ds 0.20, dr 2, dp 512;
Ocupação: 8 às 18h – Rotina gerada pelo software;
Iluminância minima: 500lx;
Tipo de usuário: Ativo;
Controle das lâmpadas: Manual on/off próximo à porta.

ENERGYPLUS 7.2
Construção: Paredes com janela - Bloco cerâmico com seis
furos de seção quadrada + argamassa branca (U=2,48W/m2K);
Demais paredes, piso e teto – adiabáticos; Brises - Aluzinc
(Condutividade = 176,9W/mK) no objeto WindowMaterial:Blind
Ocupação: 8h às 12h e 14h às 18h, de segunda à sexta; 8h às
12h, aos sábados
Pessoas: 4 ocupantes; 0,8clo (inverno) e 0,5clo (verão).
Ganhos internos: 120W/pessoa + Equipamentos (16W/m2) +
Lâmpadas (10W/m2)
Ar condicionado: Módulo IdealLoadsAirSystem; ativo durante
todo o período de ocupação, termostato a 25°C; COP=3,5
Taxa de infiltração: 1 ren/h
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Os dados foram classificados quanto por meio dos seguintes indicadores, com nomenclatura específica
desta pesquisa:
A500-2000 (%) - Percentual da área do ambiente onde o somatório de horas ocupadas com iluminância no
plano de trabalho entre 500 e 2000lx é maior que 50% do total de horas anuais ocupadas.
Ecl (kwh/m²/ano) - Somatório anual da demanda de energia elétrica para condicionamento do ar e
iluminação.
Eles são brevemente descritos a seguir (Quadro 2).
Indicador

A500-2000
(%)

Ecl
(kWh/m².ano)

Quadro 2 – Descrição dos indicadores de desempenho utilizados na classificação.

Base
Parte do conceito de iluminância útil
(NABIL;
MARDALJEVIC,
2006),
considerando a luz natural como única
fonte para permitir a realização de tarefas
de escritório e iluminâncias acima de
2000lx
como
desnecessárias
e
potencialmente
causadoras
de
ofuscamento. Acrescenta a esse aspecto a
quantificação da porção do plano de
trabalho e intervalo de tempo onde isso
ocorre.
Considera a simulação integrada, de
forma que as lâmpadas somente são
acionadas quando um ou mais dentre os
30 pontos analisados é inferior a 500lx.

Operação/Extraído de
Foram somadas as áreas
correspondentes a cada um
dos 30 pontos do plano de
trabalho onde a ocorrência
de iluminância útil na faixa
analisada foi maior que
50%. Finalmente, essa área
foi dividida pela área total
do ambiente, originando um
percentual
final,
aqui
chamado de A500-2000.
Diretamente das simulações.

Principal característica
Engloba quatro aspectos
diferentes: a distribuição da
luz nos diferentes pontos do
plano de trabalho, a variação
horária ao longo de um ano, a
prevenção ao ofuscamento e a
independência do sistema
artificial.

O valor por metro quadrado
pode ser utilizado para
comparações futuras com
ambientes de uso semelhante
ao simulado.

Observa-se que a relação entre os indicadores numéricos e o desempenho desejado é inversa, de forma
que se deseja maximizar a iluminação natural e minimizar o uso de energia.
A regra utilizada para agrupar os resultados de forma a oferecer suporte a decisão foi dividi-los em cinco
faixas iguais, tendo como extremos o máximo e mínimo valor obtido para os indicadores de desempenho
utilizados (ver Tabelas 1 e 2). Essa classificação permitiu definir uma escala comum para resultados que se
enquadram em intervalos absolutos diferentes (conforme o indicador). Ela tem como objetivo comparar o
desempenho dos casos entre si, não podendo necessariamente ser considerada para classificar casos diferentes
dos analisados. A classificação final foi feita por meio de médias das classificações dos dois indicadores.
Tabela 1 – Memória de cálculo dos intervalos de classificação.

Faixa 1
Iluminação:
A500-2000 (%)
Energia:
Ecl
(kWh/m2.ano)

A500-2000<
Mín.+1*(Máx.Mín)/5
Ecl >=
Mín.+4*(Máx.Mín.)/5

Faixa 2

Faixa 3

Faixa 4

Mín.+1*(Máx.Mín)/5<= A5002000 <
Mín.+2*(Máx. Mín)/5
Mín.+3*(Máx.Mín)/5<= Ecl <
Mín.+4*(Máx.Mín.)/5

Mín.+2*(Máx.Mín)/5<= A5002000 <
Mín.+3*(Máx.Mín.)/5
Mín.+2*(Máx.Mín)/5<= Ecl <
Mín.+3*(Máx.Mín.)/5

Mín.+3*(Máx.Mín)/5<= A5002000 <
Mín.+4*(Máx.Mín.)/5
Mín.+1*(Máx.Mín)/5<= Ecl <
Mín.+2*(Máx. Mín)/5

Faixa 5
A500-2000>=
Mín.+4*(Máx.Mín.)/5
Ecl <
Mín.+1*(Máx.M
ín)/5

Tabela 2 – Correspondência entre os intervalos de valores obtidos e a classificação por cores.

Iluminação:
A500-2000
(%)
Energia:
Ecl
(kWh/m2.ano)

Faixa 1

Faixa 2

Faixa 3

Faixa 4

Faixa 5

A500-2000 < 20

20 <= A500-2000 <
40

40 <= A500-2000 <
60

60 <= A500-2000 <
80

A500-2000 >= 80

Ecl >= 70,4

61,6 <= Ecl <
70,4

52,7<= Ecl <61,6

43,8 <= Ecl <
52,7

Ecl < 43,8

Para a operação das classificações obtidas, foram considerados valores de 01 a 05, sendo 01 para a
classificação na cor vermelha e 05 para a cor verde.
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4. RESULTADOS
Os resultados obtidos a partir das simulações estão agrupados na Tabela 3. A classificação em si encontra-se
na Tabela 4, que apresenta o resultado das classificações como “média” das classificações dos dois indicadores,
de três formas diferentes: ambos os indicadores com o mesmo peso, indicador referente à iluminação natural
com o dobro do peso do indicador referente à energia e indicador referente à energia com o dobro do peso do
indicador referente à iluminação.

4.1. Critérios com o mesmo peso na classificação
A primeira coluna de resultados da Tabela 4 mostra os resultados obtidos quando a classificação toma por base
a média aritmética das classificações obtidas nos dois indicadores de desempenho. Essa situação equivale ao
caso de um processo decisório onde é atribuído o mesmo grau de prioridade aos dois critérios de escolha.
A primeira observação de destaque se refere ao fato de que nenhuma alternativa obteve classificação na
faixa vermelha, que nesse caso significaria que o cenário obteve a pior classificação nos dois indicadores
quando considerados separadamente.
Isso ocorre devido ao fato de que os cenários que haviam apresentado desempenho na faixa mais
desfavorável com relação ao critério da demanda de energia para condicionamento, Av2a75s90 e Av3a75s90,
haviam apresentado resultados indicativos de alta disponibilidade de luz, o que os faz ficar até na faixa verde,
na orientação Norte, nessa classificação conjunta. Do mesmo modo, os cenários que haviam obtido o
desempenho menos favorável com relação à iluminação natural (todos aqueles com vidro refletivo, por
exemplo), teriam potencial para serem classificados entre os melhores casos em relação à demanda de energia,
devido à redução da carga térmica de resfriamento que define a demanda de energia para condicionamento do
ar.
Por outro lado, quando se considera a faixa de melhores resultados (faixa de cor verde-escuro), há
alternativas que atingiram esse desempenho, que é o melhor possível por essa classificação. É o caso das
situações v3a50s30 e v3a75s30 com brises fixos e com brises de acionamento do tipo Ho-In. Tal resultado
mostra que é possível atender aos dois critérios de desempenho estudados de forma simultânea. Assim, mesmo
com o aparente conflito de ganhos de luz e calor provenientes de uma configuração de janela, é possível se
obter alto desempenho luminoso e alto desempenho energético ao mesmo tempo, considerando os indicadores
estudados.
Outro aspecto observado nos resultados ilustrados na coluna A refere-se ao desempenho inferior do
vidro refletivo de baixa transmissão (v1) em relação aos outros dois tipos (ver cenários com classificação na
faixa de cor laranja), mesmo considerando a orientação Oeste, que em princípio, necessitaria de controle solar
na maior parte do tempo. Aponta-se que o possível ganho no controle da radiação solar decorrente da utilização
desse vidro pode não compensar a perda na iluminação natural.
Há uma ressalva nessa observação, referente aos cenários com vidro refletivo (v1), acionamento do tipo
Ho-In, abertura pequena (a25) e sombreamento de 30° (s30). Nessas condições, há um bloqueio considerável
da radiação solar no ambiente. A classificação na faixa de cor amarela, ao invés de na faixa de cor laranja
obtida pelos demais tipos de acionamento, pode ser a indicação de que nesses casos o total de ganho solar que
é evitado pode compensar a perda de luz natural.

4.2. Critérios com peso diferenciado na classificação
A classificação dos cenários obtida considerando o maior peso da iluminação (coluna B) é semelhante à
encontrada quando foi atribuído o mesmo peso aos dois critérios (A), cujas tendências identificadas já foram
discutidas na subseção anterior.
Há, portanto, a possibilidade de o indicador da iluminação ter maior potencial de influenciar o
enquadramento final da alternativa numa ordenação que considere os dois indicadores de desempenho,
analisados com o mesmo peso. Dessa forma, ao considerar tais indicadores quantitativos e desejando-se
escolher alternativas de janela com maior potencial de obter bom desempenho nos dois, atribuindo o mesmo
grau de importância a cada um deles, seria possível concentrar esforços e recursos no conhecimento do
desempenho com relação ao critério de iluminação natural.
Como destaque para os resultados da coluna C (situação em que se prioriza a demanda de energia),
observa-se que há cenários com janela com PAF = 25% e vidro cinza, que aparecem com classificação na faixa
verde-claro (segunda melhor), o que não ocorre quando se prioriza a iluminação natural. Tal resultado indica
que, quando a prioridade é a demanda de energia elétrica, reduzir a área de abertura pode ter um importante
impacto positivo no desempenho, mesmo com um vidro de 51% de transmissão visível, como é o caso do vidro
cinza simulado.
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Tabela 3 – Resultados de todos os cenários para os indicadores de desempenho definidos.
Acionamento

Vidro
v1

A - SEM
BRISE

v2
v3

PAF
a25
a50
a75
a25
a50
a75
a25
a50
a75
a25

v1

a50
a75
a25

B - FIXO

v2

a50
a75
a25

v3

a50
a75
a25

v1

a50
a75
a25

C - OFF-HO

v2

a50
a75
a25

v3

a50
a75
a25

v1

a50
a75
a25

D - HO-IN

v2

a50
a75
a25

v3

a50
a75

Ângulo
s90
s90
s90
s90
s90
s90
s90
s90
s90
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60

Norte
A500-2000
Ecl
(%)
(kWh/m2.ano)
0,0
52,4
16,7
50,4
26,7
51,2
26,7
42,7
66,7
47,6
66,7
50,4
56,7
41,0
56,7
47,7
40,0
54,9
0,0
52,8
0,0
51,5
0,0
49,7
0,0
50,1
0,0
46,7
0,0
47,4
0,0
44,8
33,3
43,2
30,0
39,6
60,0
42,0
60,0
39,1
83,3
42,8
26,7
38,4
43,3
38,4
96,7
36,3
66,7
40,1
100,0
36,8
50,0
44,0
0,0
52,8
0,0
53,2
16,7
50,0
16,7
50,2
23,3
50,3
26,7
50,4
20,0
42,2
26,7
41,8
50,0
42,5
66,7
44,9
73,3
41,5
66,7
45,1
50,0
37,7
46,7
40,5
66,7
40,3
63,3
43,2
50,0
43,6
46,7
47,9
0,0
47,4
0,0
48,4
0,0
45,6
0,0
45,0
0,0
43,4
0,0
45,1
0,0
40,4
33,3
40,4
30,0
37,6
66,7
40,7
53,3
39,3
86,7
42,5
30,0
36,5
46,7
36,8
90,0
34,9
66,7
39,6
100,0
36,8
53,3
44,3
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Oeste
A500-2000
Ecl
(%)
(kWh/m2.ano)
0,0
58,6
13,3
60,6
16,7
61,9
30,0
53,8
66,7
61,8
66,7
71,6
50,0
53,1
50,0
65,6
33,3
79,3
0,0
57,9
0,0
58,4
0,0
55,7
0,0
59,0
0,0
55,3
0,0
58,2
0,0
48,7
33,3
51,6
30,0
48,7
50,0
54,4
60,0
47,8
73,3
60,7
33,3
45,3
50,0
49,0
100,0
44,2
66,7
54,8
96,7
47,4
50,0
64,1
0,0
57,1
0,0
59,4
16,7
56,4
16,7
58,5
16,7
54,0
16,7
58,6
40,0
47,8
30,0
51,7
70,0
48,7
66,7
55,6
73,3
51,4
66,7
62,0
56,7
44,6
53,3
49,5
66,7
48,1
53,3
56,9
46,7
53,8
33,3
66,5
0,0
52,5
0,0
55,2
0,0
51,8
0,0
56,1
0,0
52,8
0,0
54,8
0,0
45,4
33,3
48,9
20,0
44,9
60,0
53,8
50,0
45,1
76,7
61,6
13,3
42,2
50,0
48,0
70,0
41,4
66,7
55,4
100,0
44,9
50,0
65,3

Tabela 4 - Classificação dos cenários por faixas, considerando os dois indicadores ao mesmo tempo.
Cenário de sistema de janela
Acionamento

Vidro
v1

A - SEM BRISE

v2
v3

PAF
a25
a50
a75
a25
a50
a75
a25
a50
a75
a25

v1

a50
a75
a25

B - FIXO

v2

a50
a75
a25

v3

a50
a75
a25

v1

a50
a75
a25

C - OFF-HO

v2

a50
a75
a25

v3

a50
a75
a25

v1

a50
a75
a25

D – HO-IN

v2

a50
a75
a25

v3

a50
a75

Legenda:

Ângulo
s90
s90
s90
s90
s90
s90
s90
s90
s90
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60
s30
s60

Pior
desempenho

A – Pesos iguais
(1/1)
Norte
Oeste

B – Peso maior p/
iluminação (2/1)
Norte
Oeste

C – Peso maior
p/ energia (2/1)
Norte
Oeste

Melhor
desempenho

1916

Percebe-se que, na orientação Oeste, os cenários classificados na faixa verde-escuro são sempre os
mesmos, independentemente dos pesos atribuídos aos indicadores. Além disso, a maior diferença entre os
resultados da coluna C em relação às outras duas formas de operação dos critérios (colunas A e B) é a
diminuição significativa dos cenários classificados na faixa laranja, que em sua maioria passam para a faixa
amarela. Esses aspectos mostram que há a possibilidade de que a diferenciação de pesos dos indicadores na
forma realizada não influencie a classificação obtida, em adição à possibilidade anteriormente destacada de os
resultados com peso maior da iluminação serem semelhantes aos resultados em que os dois critérios possuíam
o mesmo peso.
Ainda quanto à prioridade dos indicadores, já foi observado, na mesma Tabela 4, que não aparecem
cenários com classificação na faixa vermelha, mesmo quando se prioriza um ou outro indicador na
classificação realizada. Assim, os pesos aqui considerados na definição da classificação ponderada não são
suficientes para que um critério seja definidor absoluto do desempenho final, e a relação inversa entre os
resultados dos dois critérios de desempenho continua a ser significativa mesmo quando são atribuídos pesos
diferentes aos mesmos.

4.3. Avaliação para suporte a decisões do projeto de sistemas de janela
A utilização de vidro claro combinado com sombreamento de 30°, janela média grande e acionamento fixo ou
Ho-In apresentou desempenho dentro das faixas verdes em todas as classificações, sendo essa uma
classificação comum às duas orientações.
Como indicações de projeto com base na classificação das alternativas obtida, é possível apontar as
seguintes diretrizes gerais para um maior potencial de obtenção de bom desempenho:
• com indicadores A500-200 e Ecl considerados com o mesmo peso, recomenda-se evitar vidro refletivo na
orientação Oeste;
• com maior peso para a iluminação natural, recomenda-se evitar vidro refletivo nas duas orientações,
mesmo nos casos sem brise;
• com maior peso para a demanda de energia: evitar janela sem brise com janela grande (a75) na
orientação Oeste, bem como o cenário Cv3a75s60;
Essas indicações se referem aos cenários que obtiveram classificação na faixa laranja, aqui consideradas
alternativas a serem evitadas. Considerou-se que o desempenho da faixa amarela em diante está dentro ou
acima da média de resultados possíveis, e são, portanto, alternativas aceitáveis, comparativamente às demais.
As melhores delas seriam aquelas na classificação verde, que são apresentadas a seguir. Elas são mais
semelhantes para os diferentes pesos dos critérios, e mais distintas em função da orientação.
Na orientação Norte, apareceram alguns resultados de cenários de janela sem brise dentro de uma das
duas faixas de desempenho mais favorável (cor verde) em todas as classificações que combinam os dois
indicadores (colunas A, B e C), mesmo, portanto, quando o peso é maior da demanda de energia. Já na
orientação Oeste, isso ocorre com apenas um caso (Av2a50s90), quando se considera o peso maior da
iluminação natural na classificação. Esse é um dos resultados que mostram que a interpretação dos dados da
tabela não pode ser aplicada sem ressalvas ou sem o conhecimento do contexto real de projeto, pois já existem
inúmeros trabalhos anteriores que mostram que janelas sombreadas apresentam melhor desempenho do que
janelas expostas, em termos de ofuscamento e uniformidade da iluminação natural, em localidades tropicais.
Por fim, em termos de comparação entre as duas orientações analisadas, a análise visual dos resultados
indica que a orientação Norte apresenta maior potencial de bom desempenho. Tendo como referência o
desempenho que é comum às duas orientações, observa-se que brises com aletas grandes (s30) e vidro incolor
(v3) são elementos que aparecem em todas as combinações com melhor classificação (cor verde).
Isoladamente, pensar em janela com muito sombreamento pode significar escurecimento do ambiente, assim
como vidro incolor pode pressupor excesso de radiação solar. No entanto, os resultados indicam que esses
elementos combinados tendem a fornecer o buscado equilíbrio entre ganhos de luz a e ganhos de calor.

5. CONCLUSÕES
O trabalho teve como principal produto o quadro de auxílio direto a decisões de projeto arquitetônico, em
formato de tabela, contendo uma classificação por cores, de todas as alternativas analisadas. A classificação
considera diferentes critérios relacionados a iluminação natural e uso de energia elétrica, permitindo uma
comparação imediata entre os desempenhos esperados para diferentes sistemas de janela.
Reafirmou-se que a simulação computacional apresenta diversas possibilidades de se explorar o
conhecimento do desempenho esperado para os sistemas de janela na fase de projeto. Os indicadores de
desempenho utilizados fornecem uma análise abrangente.
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Quanto ao desempenho dos sistemas de janela, observou-se que mesmo com o aparente conflito de
ganhos de luz e calor provenientes de uma configuração de janela, é possível se obter alto desempenho
luminoso e alto desempenho energético ao mesmo tempo, considerando os resultados obtidos nos indicadores
estudados.
Com relação às constatações específicas válidas para escritórios em Maceió-AL, com base no modelo
estudado (ambiente de 30m2, janela em uma lateral, carga interna de 42W/m2 e termostato com temperatura
fixa de 25°C), foi observado que:
• A combinação de aberturas médias com brises de maior obstrução (fixos ou com controle
dinâmico do ângulo das aletas) e vidro mais transparente foi a combinação com maior potencial
de alto desempenho nas diferentes condições analisadas;
• Com relação à estratégia de acionamento do brise dinâmico, o controle do ângulo das aletas se
mostrou mais eficiente, no contexto analisado, do que o controle liga-desliga.
Observou-se, então, que a classificação realizada tem potencial para auxílio direto a decisões de projeto
com base em diferentes critérios de desempenho da abertura, reunidos em um só quadro.
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RESUMO

Um dos desafios do projeto de iluminação é maximizar o acesso à luz natural com a finalidade de melhorar a
qualidade interna do ambiente, porém, ao mesmo tempo, manter o ambiente interno livre de brilhos e
contrastes excessivos. Infelizmente, quantificar o brilho ainda é um desafio para pesquisas, principalmente
por se tratar de um parâmetro subjetivo e relativo a posição visual ativa do ocupante. Neste contexto, esta
pesquisa possui o intuito de verificar uma metodologia que mapeie o caminho do olhar, considerando
usuários ativos em ambientes de escritório para as avaliações de conforto visual e para o cálculo dos índices
de probabilidade de ofuscamento. Foram consideradas as movimentações do olhar dos ocupantes com o
auxílio dos óculos de monitoramento Eye-Tracker e também o mapeamento das condições de iluminação,
através da técnica High Dynamic Range (HDR). Os resultados demonstram que no intervalo entre as tarefas
ou ao atender o telefone, a direção e o foco da visão são mais dispersos. No restante do tempo, a direção da
visão se manteve dirigida para o plano de trabalho, sendo ele no monitor ou no papel. Verificou-se que o
arquivamento do caminho do olhar com os óculos Eye-Tracker facilitou a interpretação dos dados. Concluiuse através desta pesquisa experimental que a sequência de imagens HDR, retirada para diferentes direções de
visão de uma mesma posição, demonstra as diversas cenas lumínicas que os ocupantes são expostos, sendo
que estas possuem diferentes índices de ofuscamento. A combinação dos resultados das duas técnicas será a
ponderação do tempo de visualização para cada cena, podendo alterar o DGP final percebido pelo ocupante.
Este experimento auxiliará nos estudos relacionados à tolerância ao brilho.
Palavras-chave: iluminação natural, HDR, Eye Tracker

ABSTRACT

One of the challenges of lighting design is to maximize the access to natural light for the purpose of
improving the internal quality of the environment, while at the same time, keeping the indoor environment
free of excessive glare and contrasts. Unfortunately, quantifying the brightness is still a challenge for
research, mainly because it is a subjective parameter relative to the active visual position of the occupant. In
this context, this research intends to verify a methodology that maps the path of the look, considering active
users in office environments, for the visual comfort assessments and the calculation of the Daylight Glare
Probability. The tracking of the occupants' eyes with the aid of Eye Tracker monitoring glasses and also the
mapping of the lighting conditions, using the High Dynamic Range (HDR) technique, were considered. The
results shows that in the interval between tasks or when answering the phone, the direction and focus of the
vision were more dispersed. In the rest of the time, the direction of the vision remained directed to the work
plan, being it in the monitor or paper. It is verified that the archiving of the trajectory of the look with the eye
tracker glasses facilitates the interpretation of data. It is concluded through this experimental research that
the sequence of HDR images, taken for different directions of vision of the same position, demonstrates the
different light scenes that the occupants are exposed, where each of them has different values for the DGP
index. The combination of the results of the two techniques will be the weighting of the time of visualization
of each scene, being able to change the final DGP perceived by the occupant. This experiment will help
studies related to brightness tolerance.
Keywords: Natural light, HDR, Eye Tracker
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente o crescimento populacional nas cidades tem aumentado a demanda por edifícios com menores
gastos energéticos e mais preocupados com os níveis de conforto. Com isto, uma série de pesquisas tem sido
realizadas em busca de parâmetros de satisfação e índices de conforto de espaços internos ocupados,
considerando que cerca de 90% da permanência humana acontece em lugares fechados (ANDERSEN, 2015).
Com relação ao conforto visual, este é considerado como a reunião das condições ambientais ideais de
iluminação para a realização de tarefas com precisão, acuidade e bem-estar. Sendo assim, o processo de
admissão da luz em um ambiente pode influenciar na execução de tarefas e, se adequado, pode melhorar o
desempenho e a produtividade dos usuários ocupantes.
Um espaço iluminado naturalmente pode ser descrito como o espaço que utiliza a luz natural como
fonte principal de iluminação durante o dia para acomodar as necessidades visuais dos ocupantes
(WYMELENBERG, 2008). Devido à sua intensidade, dinamismo e variação, a luz natural, se bem utilizada
e incluída em projetos, pode proporcionar um espaço confortável visual e termicamente, possibilitando a
conexão com fenômenos externos, como por exemplo mudanças das condições climáticas. Considerando a
preferência das pessoas por ambientes iluminados naturalmente do que ambientes sem aberturas (CIBSE,
2012), ressalta-se a importância de estudos que considerem o dinamismo dessa fonte de luz e seus efeitos na
resposta visual, sendo que o conforto lumínico dos espaços internos de lazer e de trabalho é umas das chaves
para tornar-se um ambiente aprazível e produtivo. Definir os diferentes padrões comportamentais gerados
pelo dinamismo da iluminação natural é uma das maiores dificuldades encontradas em processos de
avaliação visual de um ambiente, seja em mecanismos de simulação, quantificações de índices de
ofuscamento ou em avaliações in loco. Além disso, um dos desafios do projeto de iluminação é maximizar o
acesso à luz natural com a finalidade de melhorar a qualidade interna do ambiente, porém, ao mesmo tempo,
manter o ambiente interno livre de brilhos e contrastes excessivos (KHANIE, 2015). Infelizmente,
quantificar e dosar o brilho ainda é um desafio para pesquisas, principalmente por se tratar de um parâmetro
subjetivo e relativo a posição ativa do ocupante. Estudos sobre o tema geralmente englobam ocupantes com
olhares fixos ou com movimentações limitadas, tornando os dados levantados não tão condizentes com a
realidade.
A preocupação em considerar um usuário dinâmico iniciou-se recentemente com alguns estudos
(JAKUBIEC, REINHART, 2011, KHANIE et al, 2011,2013,2015, VÁSQUEZ et al, 2016), que incluem
novos parâmetros e métodos de medição e geram modelos comportamentais com relação a como o ambiente
é realmente experimentado visualmente. Nestes estudos a direção da visão é composta pela movimentação
do corpo, da cabeça e dos olhos do usuário. Jakubiec e Reinhart (2011), propuseram o modelo de zonas
adaptativas, permitindo que os usuários mudem sua direção de visão para evitar o desconforto. Ao aplicar
este conceito foi significativamente ampliada a precisão em predizer o conforto dos ocupantes. KHANIE et
al (2011, 2013, 2015), abordou uma nova metodologia do olhar dirigido aplicada à análise do brilho. O
caminho do olhar foi gravado através dos óculos eye tracker, enquanto paralelamente foram monitoradas,
através de fotos High Dynamic Range (HDR), as luminâncias das superfícies. Integrando essas duas
informações consegue-se estimar a luz recebida pelo olho humano. Foram comparados os resultados obtidos
através do monitoramento com outras duas abordagens baseadas em olhares fixos na área de tarefa e a 45º
em direção a janela. Os resultados demonstraram que há uma diferença significativa ao considerar essa
mudança de direção do olhar. VÁSQUEZ et al (2016), também apresentou um procedimento para inclusão
do tempo e direção do olhar. Neste estudo os resultados indicaram uma redução de até 30% no Daylight
Glare Index (DGI) total da sala com relação ao DGI estático.
Além da influência da direção e do tempo de permanência do olhar, outras pesquisas abordam a
questão da cena que está sendo observada e do contato visual com o exterior. Dando continuidade à pesquisa
iniciada anos antes, KHANIE et al (2015) aplicou a metodologia de olhar monitorado com eye tracker nas
tarefas básicas realizadas em escritório. Foi constatado que nos intervalos das tarefas, o olhar se direciona
para a vista da janela e que, ao realizar uma tarefa, o foco do olhar está direcionado a ela. Os estudos de
Tuaycharoen e Tregenza também abordam a questão da visão ao exterior, concluindo que usuários
experimentam menos desconforto por ofuscamento quando estão interessados na cena que estão observando
do que quando estão olhando para algo que não lhes interessa com os mesmos níveis de luminância.
Também se afirmou que, ao olhar uma cena de paisagem natural, os usuários associam a mesma a um menor
desconforto por brilho, diferente de quando observam uma cena urbana (TUAYCHAROEN E TREGENZA,
2005, 2007).
Estas pesquisas englobam a percepção do usuário, porém tratam as variáveis de forma independente.
A falta de agrupamento das variáveis dificulta a relação direta da mudança de comportamento do usuário
com relação ao ambiente luminoso disponível, com as tarefas realizadas e com as vistas externas. Considerar
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essas interdependências entre os diferentes parâmetros avaliados pode significar mudanças de tolerância ao
brilho pelos usuários. Neste contexto, este artigo está fundamentado em um primeiro estudo experimental
com o intuito de verificar uma abordagem metodológica, a fim de considerar a visão ativa do usuário em
ambientes de trabalho nas avaliações de conforto visual.

2. OBJETIVO
Verificar abordagem metodológica de mapeamento visual, com a finalidade de avaliar as influências
temporais de visualização, direcionais do olhar e conteúdo da cena observada na probabilidade de
ofuscamento em ambientes de escritório.

3. MÉTODO
Este estudo baseia-se na abordagem qualitativa e quantitativa, sendo que a abordagem qualitativa permitiu
admitir o dinamismo da inter-relação entre o usuário e seu ambiente de trabalho, possibilitando observações
de apropriações reais do espaço, já a abordagem quantitativa permitiu a correlação dos dados trazendo
resultados mais informativos (BARBETTA, 2015) e de fácil comparação.
Escolheu-se realizar um estudo de caso em um ambiente de escritório, com a finalidade de investigar
diferentes fenômenos dentro do contexto da vida real. Através do estudo experimental, foi possível verificar
as interações dos usuários realizando tarefas básicas de escritório com as possíveis cenas visualizadas e o
tempo que permanecia olhando para cada uma delas. Optou-se por realizar uma pesquisa de caráter
experimental, onde o pesquisador exerce controle sobre o tratamento que vai ser aplicado a cada elemento da
amostra (BARBETTA, 2015), com a finalidade de parcialmente dominar o tempo e a ordem das 3 tarefas
básicas de escritório - leitura e digitação no monitor, leitura e escrita no papel e falar ao telefone - facilitando
o levantamento dos dados (Quadro 1).
Tarefa
1a

Quadro 1: Ordem das tarefas executadas pelos participantes
Plano de
Plano de interesse visual provável
Descrição
trabalho
(a ser verificado)
Monitor
Monitor
Ler

1b

Digitar

Monitor/ Teclado

Ler

Monitor/
Teclado
Papel

2a
2b

Escrever

Papel

Papel

3

Atender ao telefone

-

Janelas, Objetos, Pessoas

Papel

Para o levantamento dos dados quantitativos foram testadas duas técnicas inovadoras de medição: a
técnica HDR, para mapeamento das condições de iluminação do ambiente, e a técnica de rastreamento da
direção da visão através dos óculos eye-tracker. Desejou-se avaliar as condições em que os usuários são
expostos no dia 11 de outubro, em ambos os períodos do dia enquanto realizavam as tarefas, a fim de
verificar o comportamento visual dos participantes nas diferentes posições de ocupação no layout e as
possíveis direções de visão em cada tarefa executada. Após as medições, para o levantamento dos dados
qualitativos, foram aplicados questionários com cada usuário participante, facilitando a observação de
recorrências e níveis de satisfação. Por fim, foram expostas as primeiras conclusões e verificadas todas as
abordagens a fim de ajustar a metodologia empregada para estudos futuros.

3.1. Objeto de Estudo e Amostra
Para a realização dos experimentos e o levantamento dos dados optou-se por escolher um ambiente real
localizado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis (latitude 27ºS, longitude 48ºW),
Santa Catarina. A sala está no segundo andar do edifício do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e
possui aproximadamente 25m², com pé direito igual a 3 metros. Orientada para Nordeste e Sudeste, o
ambiente possui duas aberturas com brises externos verticais e horizontais, ambos pintados de branco. As
esquadrias são compostas por uma bandeira fixa inferior, uma abertura maxim-ar e uma bandeira fixa
superior, todas em alumínio pintado de branco e vidro incolor. Juntas, as duas esquadrias, totalizam
aproximadamente 8,14m² de abertura. O restante do ambiente (Figura 1) possui superfícies claras que
contribuiem para a reflexão da luz interna da luz, com exceção de alguns poucos mobiliários.
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Figura 1: Interior do ambiente experimental

Além das suas características físicas de implantação e das atividades que são realizadas neste
ambiente, esta sala foi escolhida por possuir postos de trabalho que possibilitam diferentes experimentações
visuais. Através de observações participativas, foram escolhidas 4 posições testes de ocupação para
levantamento dos dados. Cada posição possui uma relação distinta com as aberturas do ambiente e com a luz
natural que adentra o espaço, sendo as mais usuais por usuários do ambiente. A Figura 2 localiza as posições
testes e os objetos do experimento, e exemplifica, em corte, a posição do tripé para a câmera fotográfica na
posição 04.

Figura 2: Posições testes e objetos do procedimento

A sala é ocupada atualmente por bolsistas e pós-graduandos do curso de Arquitetura e Urbanismo e
Engenharia Civil, os quais foram selecionados para serem participantes no estudo experimental, totalizando
uma amostra de 6 usuários participantes.

3.2. Técnicas Experimentais Para Os Levantamentos Dos Dados
Para o levantamento dos dados quantitativos optou-se pelo uso de duas técnicas inovadoras de medição. A
primeira, destinada ao mapeamento da direção da visão, realizada através dos óculos Eye Tracker, e a
segunda, a técnica HDR, proposta para o mapeamento das luminâncias do ambiente e quantificação de
índices de ofuscamento.

3.2.1 Direção da visão
Para a extração dos dados de direção da visão optou-se por utilizar e verificar a aplicação da técnica de
medição com os óculos Eye Tracker. A tecnologia eye-tracking é o processo de medição dos movimentos
dos olhos ou do caminho do olhar realizado com um dispositivo eye-tracker. Este mapeamento ocular ajuda
os pesquisadores a entenderem a atenção visual e permite a obtenção de dados quantitativos mais precisos.
Com esta técnica é possível detectar para onde os usuários estão olhando em um tempo definido, como eles
olham e o caminho que o olho percorre (BERGSTROM & SCHALL, 2014). Os óculos eye-trackings
permitem a captação e arquivamento dos movimentos oculares através de câmeras especializadas integradas
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e microfones que conseguem captar os movimentos oculares mínimos (GOBBI, 2017). Além do caminho
percorrido pelo olho, Eye Trackers também podem fornecer dados visuais biológicos, como a dilatação das
pupilas e a quantidade de vezes que o olho piscou. Sendo assim, o instrumento utilizado para monitorar a
direção da visão foram os óculos Eye Tracker da SMI, cedido pelo Núcleo de Gestão de Design (NGD UFSC) e LDU - Laboratório de Design e Usabilidade. Através da análise dos vídeos gravados com os óculos
foi possível identificar quais direções foram mais frequentemente dirigidas, para onde o olho focou por mais
tempo, tornando possível considerar a direção da visão do usuário dinâmica e a mais próxima da realidade de
ocupação visual do ambiente

3.2.2 Mapeamento das luminâncias no campo de visão

Para o mapeamento das luminâncias das superfícies do campo de visão, foi empregada a técnica High
Dynamic Range (HDR). Na realização das sequências de fotos foi utilizada a câmera Canon_EOS60D com
lente olho de peixe (EX Sigma - Circular Fisheye 4.5mm1:2.8), disponível no Laboratório de Conforto
Ambiental (LabCon - UFSC). Normalmente uma “lente olho de peixe” é considerada por cobrir por inteiro o
campo de visão do olho humano (KHANIE, 2015). O processo de obtenção das imagens está caracterizado
na Figura 3.
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Figura 3: Roteiro síntese de medição HDR para cada participante em cada direção de visão

A fim de evitar movimentações indevidas foi utilizado um tripé para apoiar a câmera e realizar a
sequência de fotos. A direção da câmera foi variada em função das direções de visão previamente definidas
de acordo com observações. Com isto, cada posição obteve três direções de visão, definidas com um ângulo
de 60º a partir da direção perpendicular ao plano de tarefa (Figura 4).

Figura 4: Direções de visão para cada posição

Para cada direção de visão foram tiradas 8 fotos sequenciais, de uma mesma posição, com velocidades de
exposição diferentes. As configurações utilizadas estão organizadas no Quadro 2, tendo sido gerenciadas
pelo programa da CANON EOS60D EOS Utility 2.14.20ª (disponível em: <www.usa.canon.com>):
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Quadro 2: Configurações da câmera
Característica
Balanço Branco
Foco
F-stop
Shutter Speed

Configuração
Luz Natural
Automático
f/11
Variável

Característica
Tamanho Imagem
Sensibilidade
Lentes

Configuração
3456 x 2304pixels
ISO100
Fisheye

4. RESULTADOS
4.1 Resultados Direção Da Visão
Os monitoramentos com os óculos Eye-tracker duraram, em média, 12 minutos e 50 segundos para cada
usuário participante (Figura 5), computando o tempo de execução das tarefas propostas. Quanto à calibração
dos óculos, esta foi realizada antes do início do monitoramento para cada participante. Os usuários já se
encontravam previamente no ambiente, permitindo a adaptação visual prévia às condições de iluminação da
sala. Segundo entrevista com os participantes, o uso do equipamento não atrapalhou na execução das tarefas.

(A)

(B)

Figura 5: Participantes do Estudo experimental com os óculos Eye Tracker: (A) P01; (B) P04

Através do programa BeGaze foram exportados dois tipos de resultados dos monitoramentos. O
primeiro, o caminho traçado pelo olho (Figura 6A), que possibilita a avaliação de quais direções foram
visualizados, e o segundo, o mapa de calor, que permite a avaliação de quais regiões do campo de visão
foram focadas por mais tempo (Figura 6B).

(A)

(B)

Figura 6: (A) “Caminho traçado pelo olho” Posição 02 – Be Gaze; (B) “Mapa de calor” Posição 02– Be Gaze (B)

Através do mapa de calor, pode-se verificar o foco e as
direções de visão mais usuais em cada posição deste
experimento, possibilitando análise comparativa com as direções
pré-definidas para as imagens HDR. Foram considerados os
períodos de fixações para análise do caminho do olhar, já que as
sacadas pouco participam do processo cognitivo (SALVUCCI,
2000). Para todas as posições, foram confirmadas as direções de
visão pré-estabelecidas – central, direita e esquerda.
Para cada posição de ocupação foram então definidas as
principais áreas de interesse (monitor, teclado, plano de fundo,
janelas e etc) (Figura 7), com a finalidade de mapear a
quantidade de vezes em que o usuário voltava sua visão para
elas. Percebeu-se que no intervalo entre as tarefas, e
principalmente, ao atender o telefone, a direção e o foco da visão
dos participantes, eram mais dispersos. As direções de visão eram
Figura 7 – Áreas de interesse P03
voltadas para o plano de fundo, para a porta, pessoas em movimento
ou, nas posições onde a visão ao exterior era possível, voltadas para as janelas. No restante do tempo, na
execução das tarefas, a direção da visão se mantinha dirigida para o plano de trabalho, sendo ele vertical
(monitor) ou horizontal (folha de papel). A Figura 08 expõe a sequência de visualização para as áreas de
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interesse, na execução de cada tarefa para o participante que ocupou a posição 03. No eixo x está o tempo,
com escala em milissegundos, e no eixo y estão as áreas de interesse pré-estabelecidas. Percebe-se
facilmente que nas primeiras tarefas (1 e 2) as áreas de interesse mais visualizadas foram o monitor, o
teclado e o plano de trabalho no papel, respectivamente. Ao final do monitoramento, na tarefa 3 (falar ao
telefone), esta definição fica pouco clara, onde várias áreas de interesse são visualizadas nesta ação.

Figura 8: Sequência de visualização para áreas de interesse para cada tarefa do participante 3 - Posição 03

Neste artigo, os resultados dos mapeamentos das condições de iluminação com a técnica HDR foram focados
nos dados levantados para o participante que ocupou a posição 03 (Figura 9), para o qual já se tinha todos os
resultados da sequência de imagens HDR validada.

Figura 9: Em destaque P03

Realizou-se a sequência de fotos no dia 21 de outubro, às 9:30 da manhã, com as mesmas condições
de céu (encoberto) e horário, do dia do monitoramento com os participantes. Optou-se por exportar as
imagens no formato .RAW para que as propriedades das fotos não fossem alteradas como no processamento
do formato .JPEG e para que as altas luminâncias fossem lidas pelo software Aftab. As luminâncias médias
de referência e as iluminâncias médias verticais nos olhos medidas para calibração do software estão
organizadas no Quadro 3:
Quadro 3: Iluminância e luminâncias médias P03

Central
Direita
Esquerda

Iluminância
vertical na lente
(lx)
862
653
484

Inicial

Luminância
superfície neutra
(cd/m²)
490
197
421,7

POSIÇÃO 03
Iluminância
vertical na lente
(lx)
895
684
509
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Final
Luminância superfície
neutra
(cd/m²)
468
182,5
422,9

Média
(lx)

(cd/m²)

878,5
668,5
496,5

479
189,75
422,3

A Figura 10 exemplifica a sequência de imagens com níveis de exposição distintos, para a posição
P03, na direção de visão central.

Figura 10: Sequência de fotos Posição 03, Direção central

As 8 imagens sequenciais de cada cena foram agrupadas em imagens HDR no programa Aftab
(disponível em: <www.aftabsoft.net>), com a finalidade de calcular os índices de ofuscamento para cada
situação e verificar as luminâncias das superfícies. Pode-se obter de cada cena os valores pontuais das
luminâncias das superfícies (Figura 11), assim como exportar as imagens em mapas de cores falsas, onde em
amarelo estão representadas as luminâncias a cima de 950 cd/m² (Figura 12).

Figura 11: Luminâncias no campo visual – P03, Dir. Central, Dir. Direita e Dir. Esquerda respectivamente

Figura 12: Mapas de cores falsas, luminâncias das superfícies – P03, Dir. Central, Dir. Direita e Dir. Esquerda respectivamente

Percebe-se claramente que na região do plano de trabalho horizontal, no monitor e no plano de
fundo, o brilho das superfícies fica em torno de 150 e 550 cd/m². As fontes de brilho mais evidentes são as
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superfícies das janelas (valores a cima de 950cd/m²), onde a reflexão nos brises brancos acentua esta
percepção. Para o cálculo de avaliação de ofuscamento da cena, o software Aftab utiliza os dados do
Evalglare, baseado no Radiance. Neste software são detectadas as fontes de brilho e calculados os índices de
ofuscamento a partir da imagem HDR. Para o índice de probabilidade de ofuscamento (Daylight glare
probability – DGP), será considerada a escala do programa, caracterizada no Quadro 4:
DGP

Imperceptível
<0.3

Quadro 4: Escala DGP
Perceptível
Perturbador
0.3 - 0.35
0.35 – 0.4

Intolerável
>0.45

Nos mapas resultantes (Figura 13), cada cor é uma fonte de brilho excessivo, sem diferenciação de
importâncias. O valor do índice de probabilidade de ofuscamento DGP, na direção central, é igual a 0,28,
considerado imperceptível. Para a direção à esquerda, o índice passa a ser o menor valor de DGP para a
posição, sendo este igual a 0,21. Já na visualização à direita o ofuscamento é considerado perceptível, igual a
0,31. Esta diferença demonstra a sensibilidade dos índices de ofuscamento com relação ao brilho e as cenas
observadas, podendo, como neste caso, ter uma variação de pelo menos 3 valores e 2 classificações
diferentes do índice DGP para uma mesma posição.

Figura 13: Mapas de fontes de brilho – P03, Dir. Central, Dir. Esquerda e Dir. Direita respectivamente

5. CONCLUSÕES

As conclusões deste primeiro estudo experimental foram focadas na abordagem metodológica utilizada,
principalmente com relação às duas técnicas inovadoras de medição selecionadas: a técnica HDR e a
tecnologia Eye Tracker. As técnicas se mostraram eficazes para o mapeamento visual e lumínico do
ambiente, facilitando o levantamento dos dados e a correlação dos mesmos. Estas ferramentas podem
auxiliar na definição de padrões comportamentais visuais, e também na definição exata de ângulos e direções
de visão, ambos considerados nos cálculos de índices de probabilidade de ofuscamento. Quanto à
metodologia de execução das tarefas, propõe-se inserir entre as tarefas um momento de pausa e reflexão
(Quadro 4), a fim de facilitar a análise dos vídeos arquivados dos óculos Eye Tracker e obter conclusões
acerca dos momentos de pausa e reflexões.
TAREFAS
Leitura e escrita no monitor
Leitura e escrita no papel
Falar ao telefone

Quadro 5: Ordem de execução das tarefas reformulada
FASES
Entrada

Pensamento

Desligar o monitor e
refletir sobre o tema
Desligar o monitor
Ler o texto e a pergunta
Refletir sobre o tema
Esperar o telefone tocar
Atender o telefone
Escutar o locutor
Ler o texto e a pergunta

Interação
Digitar a resposta
Escrever a resposta
Falar com o locutor

De uma maneira geral, considerando as 4 posições e os 6 participantes deste estudo, pode-se concluir
através dos questionários, que usuários de ambientes de trabalho preferem ter contato com o exterior,
elevando os níveis de satisfação com a presença de janelas. Percebe-se que mesmo como reflexões
incômodas e brilhos excessivos, os participantes consideraram o ambiente adequado para realização das
tarefas, com ofuscamento imperceptível e com iluminação bem distribuída. Parte desses resultados se deve
ao fato de a tolerância ao brilho aumentar em função da modificação da direção da visão e também a como o
fenômeno do ofuscamento é compreendido pelas pessoas de um modo geral. A maioria considera o
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ofuscamento como sendo a diferença drástica de saturação, que inibe a visão. Sendo assim, o ofuscamento
perturbador é mais dificilmente percebido em poucos minutos de realização de tarefas.
Com relação à variação do olhar, este ocorreu de forma similar nas 4 posições estudadas. O olhar se
manteve fixo nas tarefas realizadas, principalmente aquelas onde o monitor era utilizado, contudo, quando se
tinham atrativos no ambiente, a direção da visão se voltava para os mesmos. No momento de troca entre
tarefas e ao atender o telefone, a visão se tornou mais dispersa. Nas posições onde era possível a visualização
das áreas externas pelas janelas, quando aconteciam intervalos e reflexões, a direção da visão se voltava para
elas, mesmo estas contendo altos níveis de luminância (brilhos intensos, com valores a cima de 950cd/m² e
4000cd/m²). Por fim, pode-se concluir, que de uma mesma posição de ocupação, o usuário pode estar
exposto a diferentes configurações de cenas, já que sua visão não será fixa. A direção e o tempo de
visualização para cada direção, podem interferir nos resultados comparativos entre os dados subjetivos dos
usuários e os índices de probabilidade de ofuscamento calculados para o ambiente. Levar em consideração a
importância da direção da visão na avaliação do brilho e nas habilidades dos ocupantes em reagir através da
adaptação, poderá progredir os controles experimentais e os índices no âmbito da investigação do conforto
visual.
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RESUMEN: a pesar de los avances alcanzados en el campo de la iluminación artificial aún es difícil
reducir el consumo de energía en los edificios. Entre un 20 y un 30% del consumo eléctrico de los edificios
no residenciales se destina a la iluminación artificial. Ante esta problemática, en estudios previos los autores
de este trabajo proponen un modelo simplificado para el cálculo predictivo de la iluminancia por luz natural
útil (UDI), a partir del conocimiento del área y la orientación de la ventana. Con el propósito de incorporar la
variable transmitancia visible (TV) del área vidriada al modelo, se plantea como objetivo del presente trabajo
estudiar el impacto de la transmitancia del acristalamiento de una ventana unilateral en la disponibilidad de
luz natural útil (UDI [100-3000lx, 50%]). A partir de este estudio se busca determinar el conjunto de valores de TV
necesarios para sensibilizar el modelo sin que las diferencias en el UDI [100-3000lx,50%] superen el 10%. Esto
permite, en trabajos posteriores, avanzar sobre la sensibilización del modelo a la TV de los acristalamientos
de acuerdo a incrementos en los valores de TV adecuadamente definidos. A partir de los resultados obtenidos
se determina que los valores de TV necesarios para sensibilizar el modelo son: 0.1, 0.125, 0.138, 0.15, 0.163,
0.2, 0.25, 0.275, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9. Determinar los valores de la variable TV adecuados resulta de
fundamental importancia ya que permite mantener la sensibilidad del modelo acotando el número de
combinaciones necesarias, sin incurrir en simplificaciones extremas.
Palabras claves: iluminación natural, transmitancia, simulación computacional, UDI.

ABSTRACT: despite the progress that made in the field of artificial lighting, it is still difficult to reduce

energy consumption in buildings. Between 20 and 30% of electricity consumption of non-residential
buildings corresponds to artificial lighting. In view of this problem, in previous studies the authors of this
work propose a simplified model for the predictive calculation of useful daylight illuminance (UDI),
according to the window area and orientation. With the purpose of incorporating the visible transmittance
(VT) of the glazed area as a variable to the model, the objective of this work is to study the impact of glazing
VT in the availability of daylight (UDI [100-3000lx, 50%]). The aim of this study is to determine the set of VT
values necessary to improve the model with achieving differences in the UDI [100-3000lx, 50%] below 10%.
Determining these values allows the authors to advance, in future works, in the improvement of the model
according to properly defined increments in the VT values. Based on the results obtained, it is determined
that the VT values necessary to improve the model are 0.1, 0.125, 0.138, 0.15, 0.163, 0.2, 0.25, 0.275, 0.3,
0.5, 0.7 and 0.9. Determining the appropriate values of the variable VT is of fundamental importance since it
allows maintaining the sensitivity of the model limiting the number of combinations required, avoiding
extreme simplifications.
Keywords: daylight, transmittance, computer simulation, UDI.
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1. INTRODUCCIÓN
A pesar de los avances alcanzados en el campo de la iluminación artificial aún es difícil reducir el consumo
de energía en los grandes edificios (BOUBEKRI, 2006). Entre un 20 y un 30% del consumo eléctrico de los
edificios no residenciales se destina a la iluminación artificial (KRARTI et al., 2005). Especialmente en un
edificio no residencial adecuadamente aislado el efecto de la iluminación en el consumo de energía puede ser
dominante (ARAVANTINOS; TSIKALOUDAKI, 2001). En Argentina, en orden de importancia, los
sistemas de iluminación artificial representan el mayor consumo de energía de los edificios no residenciales
(FVSA, 2006). Una de las formas más eficientes de reducir el consumo eléctrico por iluminación artificial, es
a través del adecuado uso de la luz natural para la iluminación de espacios interiores (BODART et al., 2008).
Además, la luz tiene efectos beneficiosos sobre la salud y el bienestar humanos, en particular, a través de la
presencia de luz natural en el interior de los espacios y el contacto visual del usuario con la naturaleza. Sin
embargo, el uso de esta fuente natural de iluminación debe ser cuidadosamente planificado para no sólo
maximizar sus beneficios, sino también para minimizar los problemas asociados a su falta de control.
Conocer con precisión la cantidad y distribución de la luz que ingresa a un edificio es de
fundamental importancia (LI et al., 2004). Sin embargo, determinar el comportamiento de la luz natural en el
interior de un espacio no es una tarea sencilla. Por un lado, la escasez de normas o lineamientos de aplicación
general, en los organismos de normalización, implica desafíos basados en la incorporación de nuevos
indicadores de evaluación dinámica del factor iluminación natural, aplicables de acuerdo a las características
climáticas de cada región (IESNA, 2012; MONTEOLIVA; PATTINI, 2013). La compleja naturaleza de la
fuente de luz natural (sol) y su incidencia en el interior de los espacios, dificulta alcanzar este objetivo. Por
otro lado, el análisis dinámico de la luz natural mediante simulación no es una labor sencilla. Existen
considerables carencias en el modelado y los procesos de simulación empleados que hacen cuestionable por
completo los procesos de diseño (VERSAGE et al., 2010). Asimismo, los programas de simulación de
iluminación natural presentan algunas dificultades en su uso: (i) interfaces gráficas no pensadas en el usuario
ni en los tiempos requeridos de aprendizaje, (ii) tiempos de cálculos extensos, sobre todo en técnicas
avanzadas, como el trazado de rayos o raytracing, y (iii) procesos de simulación complejos (MONTEOLIVA
et al., 2016; IBARRA; REINHART, 2009). Estas dificultades conducen a que arquitectos, ingenieros y
diseñadores de sistemas de iluminación híbridos –natural y artificial-, no sean estimulados a buscar
soluciones eficientes (energéticamente) que potencien el uso de la luz natural para iluminar espacios
interiores durante las horas diurnas (MONTEOLIVA, 2014). En este escenario, surge la necesidad de
desarrollar metodologías para el cálculo de indicadores que preferentemente no requieran de entornos de
simulación para su cálculo, y a la vez sean representativos del comportamiento dinámico de la luz natural.
Ante esta problemática, en estudios previos los autores de este trabajo proponen un modelo
simplificado para el cálculo predictivo de la iluminancia por luz natural útil (UDI100-2000lx), para locales
perimetrales individuales bajo condiciones de cielo claro (Mendoza, Argentina) (MONTEOLIVA et al.,
2016), a partir del conocimiento del área y la orientación de la ventana. Actualmente, este modelo está
incorporado a la aplicación móvil AppUDI v.1.0 (ACEÑA et al., 2016) como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Aplicación AppUDI v.1.0.

A través de éste, y otros desarrollos en ejecución, se busca aportar al corpus teórico nuevas herramientas de
evaluación dinámica de espacios iluminados por luz natural, sin la necesidad de recurrir a entornos de
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simulación. Esta nueva visión deberá contar necesariamente con la incorporación y compromiso de la ciencia
y sus investigaciones.

1.1 Transmitancia visible (TV)

Diversos trabajos analizan los parámetros que determinan los niveles de iluminación natural en espacios
interiores: dimensiones de las ventanas, tipos de vidrios, acabados interiores, presencia de dispositivos de
protección solar, obstrucciones y clima (ARAVANTINOS; TSIKALOUDAKI, 2001; DUBOIS et al., 2011;
DUBOIS; FLODBERG, 2013; VILLALBA et al., 2016). Todos ellos ponen en evidencia que uno de los
parámetros que más influye en el comportamiento lumínico de un espacio es la transmitancia visible (TV)
del sistema de vidriado.
La transmitancia visible es una propiedad óptica que indica la fracción de luz visible transmitida. La
transmitancia visible (TV) a un cierto ángulo de incidencia, puede ser definida de la siguiente manera:

𝑇𝑣𝑖𝑠 (𝜃) = ∫ 𝐷65 (𝜆)𝑉(𝜆) 𝜏(𝜆, 𝜃)𝑑𝜆
ecuación 1
donde; D65 distribución espectral relativa del flujo de la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) iluminante estándar y V(λ)
es la función de eficiencia luminosa fotópica estándar; τ es la transmitancia.

2. OBJETIVO

Como se mencionó anteriormente, el modelo predictivo desarrollado previamente (MONTEOLIVA et al.,
2016) es sensible a las variaciones en la orientación y el área vidriada de la ventana. Con el propósito de
incorporar la variable transmitancia visible (TV) del área vidriada al modelo, se propone como objetivo del
presente trabajo estudiar el impacto de la TV del acristalamiento de una ventana unilateral en la
disponibilidad de luz natural (UDI[100-3000lx,50%]). A partir de este estudio se busca determinar el conjunto de
valores de TV necesarios para sensibilizar el modelo anteriormente desarrollado sin que las diferencias en el
UDI[100-3000lx,50%] superen el 10%. Esto permite, en trabajos posteriores, avanzar sobre la sensibilización del
modelo a la TV de los acristalamientos de acuerdo a incrementos en los valores de TV adecuadamente
definidos. Determinar los valores de la variable apropiados resulta de fundamental importancia ya que
permite mantener la sensibilidad del modelo acotando el número de combinaciones necesarias, sin incurrir en
simplificaciones extremas.

3. MÉTODO
La metodología de este trabajo está dividida en dos etapas principales: i) diseño experimental, y ii)
simulación de iluminación natural.

3.1. Diseño experimental
3.1.1. Determinación de los valores de TV más frecuentes de los productos de acristalamientos

Como primera instancia se realizó un análisis de la base de datos del software OPTICS v.5.1. Este software
dispone de la IGDB (International Glazing Data Base) 1. La IGDB es una colección de datos ópticos de los
productos de acristalamiento -sólo materiales de acristalamiento con transmitancia especular-. Esta base está
conformada por vidrios monolíticos, plásticos, laminados, películas aplicadas sobre vidrio y vidrios
recubiertos de una película delgada. La transmitancia y la reflectancia espectral se miden en un
espectrofotómetro y son aportadas a la IGDB por el fabricante del producto. Sobre un total de 4705
materiales de acristalamiento se realizó un análisis de frecuencias de acuerdo a su transmitancia visible, con
el objetivo de definir los valores de TV más frecuentes para los cerramientos transparentes.

3.1.2. Definición del modelo

El espacio seleccionado corresponde a una oficina típica (6 m x 4 m; h= 3 m) con ventana unilateral centrada
respecto del muro (0,0) emplazada en la ciudad de Mendoza (Argentina) (32°53′00′′ S; 68°49′00′′ O). Se
calcula la iluminancia por luz natural útil ajustable (aUDI[100-3000lx, 50%]) para 45 condiciones, resultado de la
combinatoria de las siguientes variables independientes: (i) área vidriada de la ventana o window to wall
ratio (%WWR): 15, 20, 25, 30 y 35 %WWR y (ii) índice de transmitancia visible (TV): 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,
0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Para esta primera instancia de desarrollo se considera sólo la orientación norte (N
180º). Este criterio se justifica en ser esta orientación, en el hemisferio sur, aquella más favorable para
1

(http://windowoptics.lbl.gov/data/igdb/igdb)
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disponer las aberturas ya que permite maximizar la ganancia de radiación solar en invierno y minimizarla en
verano.

3.2. Simulación Iluminación Natural
3.2.1. Modelo virtual

El modelo virtual fue construido en el software Google SketchUp Make 2015 y exportado a RADIANCE
v.5.0 (WARD; SHAKESPEARE, 1998) a través de la extensión Groundhog v.0.9.1 (MOLINA et al.,
2008). La caracterización fotométrica de los materiales del espacio interior de la sala, se realizó de acuerdo a
los valores típicos de reflectancia difusa del 60% en paredes, techo y piso. Asimismo, la superficie vidriada,
o vidrio, fue variando con índices de transmitancia desde 0.1 a 0.9 con incrementos de 0.1 (Tabla 1).
Tabla 1. Caracterización de los materiales empleados en la simulación.
Material “pared, techo y piso”

Material “vidrio”

Void plastic GH_default_material

Void glass GH_default_glass

0

0

0

0

5

0.6

0.6

0.6

0

0

3

0.1

0.1

0.1

3.2.2. Parámetros de simulación

Las simulaciones de iluminación natural fueron desarrolladas en RADIANCE (WARD; SHAKESPEARE,
1998), a través de rutinas específicas generadas en lenguaje Ruby (*.rb) para el estudio y pos-procesada en
SageMath (*.sav). Los parámetros de simulación seleccionados corresponden a una escena simple con
elementos traslúcidos, trasparentes y opacos; y sin elementos complejos de iluminación natural
(MARDALJEVIC, 2000): (ab) 5; (ad) 1000; (as) 100; (aa) 0.1; (ar) 300; (dt) 0; (ds) 0. Para la medición de
los valores de iluminancia horizontal se dispuso en el modelo virtual una grilla de 15 sensores con una
distribución de 3 por 5 nodos, elevados a 75 cm del piso.
3.2.2.1. Métrica dinámica de iluminación natural analizada. La métrica dinámica considerada en
este trabajo es la iluminancia por luz natural útil ajustable o adjustable useful daylight illuminance (aUDI)
(MONTEOLIVA et al., 2015; VILLALBA et al., 2016). La métrica aUDI se basa en el UDI (NABIL;
MARDALJEVIC, 2006) y sus limitaciones en el ajuste del límite inferior y superior del “rango de
iluminancia útil”. A partir de esta métrica se analiza el porcentaje de espacio con un aUDI100-3000lx mayor al
50% del tiempo de ocupación, cuya nomenclatura es la siguiente aUDI100-3000lx, 50%.
3.2.2.2. Archivo de ocupación del espacio. Se creó un archivo de ocupación (*.cvs) para el cálculo
de las métricas dinámicas centrándose en el uso del espacio todos los días de la semana, incluidos los fines
de semana de 6:00 am a 8:00 pm (hora solar). Este período de ocupación seleccionado se definió de acuerdo
con la disponibilidad de luz solar en la región en verano -el número máximo de horas con radiación solar-.

3.2.4 Archivo de clima

La ubicación seleccionada para el caso de estudio fue la ciudad de Mendoza (Argentina) (32°53′ S; 68°49′
O). Esta ciudad se encuentra ubicada al oeste de la República Argentina en una región semi-árida, donde
predomina el cielo claro, condición que ofrece el 83% del año días despejados o parcialmente despejados.
Para este estudio fue utilizado el paquete climático ARG_MzaCCT (*.epw; *.wea), generado a partir de los
datos brindados por la estación de medición de Iluminación Natural del Instituto Nacional de Ambiente,
Hábitat y Energía (INAHE), ubicado en el Centro Científico y Tecnológico Mendoza (CCT Mendoza)
(32°53′ S y 68°51′ O) (MONTEOLIVA et al., 2015).

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Determinación de los valores de TV más frecuentes de los productos de acristalamientos

A partir de este estudio se pudo determinar cuáles son los valores más frecuentes de TV para los productos
de cerramientos transparentes disponibles. Los resultados obtenidos en este análisis muestran para los
valores de transmitancia visible de 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 y 0.8 una frecuencia porcentual que varía del 10.2% al
13.6% (Figura 2). Esta frecuencia se incrementa para la transmitancia 0.9 alcanzado un 16.2% del total, y
disminuye por debajo del 10% para las transmitancias 0.1, 0.2 y 0.3. Si bien individualmente las
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Frecuencia Procentual [%]

transmitancias por debajo del 0.4 representan menos del 10% de las superficies transparentes, las sumatoria
de las tres (0.1, 0.2 y 0.3) alcanzan el 20% de los tratamientos de vidriado. Por otro lado, es importante
considerar que en muchos casos estas superficies transparentes se emplean de manera combinada (doble y
triple vidriado) por lo que valores de TV inferiores al 30% son muy frecuentes. Por este motivo se toma la
decisión de trabajar con el rango de transmitancias visibles del 0.1 al 0.9, con un incremento de 0.1.
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9 More

Índice de Transmitancias [TV]
Figura 2. Histograma: frecuencia porcentual acumulada de acuerdo a los índices de TV.

4.2 Valores de transmitancia visible (TV)

Los resultados de las simulaciones se presentan en la Tabla 2, a partir de su análisis podemos concluir que
para los valores de TV superiores a 0.3 las diferencias en los valores de aUDI[100-3000lx, 50%] son inferiores al
10%, independientemente de cual sea el porcentaje de área vidriada (%WWR). Esto nos permite asumir que
para estos escenarios las variaciones de TV con incrementos de 0.1 son aceptables. Incluso, para este rango
de transmitancias incrementos de 0.2 (0.3, 0.5, 0.7 y 0.9) podrían ser empleados sin alcanzar diferencias en
aUDI[100-3000lx, 50%] superiores al 10%. Sin embargo, para los valores de TV inferiores a 0.3 no se observa el
mismo comportamiento. Para estos niveles de TV -con un incremento de 0.1- las diferencias detectadas en
aUDI[100-3000lx, 50%] superan el 10% para todos los %WWR. Específicamente se observan diferencias
superiores al 10% entre los valores de transmitancia 0.2 y 0.3 para condiciones con WWR del 15 y 20%.
Mientras que las diferencias en los valores de aUDI[100-3000lx, 50%] son superiores al 10% entre los valores 0.1 y
0.2 de TV, para todos los %WWR.
Tabla 2. aUDI[100-3000lx, 50%] en las diferentes áreas vidriadas e índices de transmitancias visibles.

Área vidriada
[%WWR]

Índice de Transmitancia Visible [TV]

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

15

1.77

31.67

58.11

65.88

67.23

68.63

68.85

70.97

71.05

20

15.30

48.34

64.60

67.41

69.73

71.43

70.86

71.37

67.87

25

31.03

61.47

67.45

70.13

70.63

70.79

70.77

67.01

65.38

30

40.31

62.55

68.98

70.37

70.83

67.74

67.14

63.37

61.46

35

52.80

67.89

69.46

71.36

66.97

66.77

62.44

58.46

56.52

A partir de los resultados obtenidos, se inicia una nueva etapa de análisis que evalúa el impacto de
incrementos de TV menores a 0.1 -comprendidos en el rango 0.1-0.3- en los valores de aUDI[100-3000lx, 50%].
Los nuevos valores de TV seleccionados fueron los siguiente: 0.125, 0.138, 0.15, 0.163, 0.175, 0.225, 0.25,
0.275. El criterio de selección de estos valores se basa en los resultados de las simulaciones desarrolladas. En
primera instancia se propuso analizar los resultados de las simulaciones con un incremento de 0.05 (0.1,
0.15, 0.2, 0.25), esto no permitió que la diferencias en los valores aUDI[100-3000lx, 50%] obtenidos fueran
inferiores al 10%. De acuerdo a este resultado se procedió a efectuar las simulaciones con un incremento en
la TV de 0.025 (0.1, 0.125, 0.15, 0.175, 0.2, 0.225, 0.25, 0.275), lo cual resultó suficiente para obtener
diferencias en los valores de aUDI[100-3000lx, 50%] inferiores al 10% en el rango de 0.175 a 0.3, pero no en el
rango de 0.1 a 0.175. Conforme a este nuevo resultado se desarrollaron las simulaciones con un incremento
de TV de 0.0125 (0.1, 0.125, 0.1375, 0.15, 0.1625, 0.175). A partir de los resultados obtenidos podemos
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observar que la diferencia máxima de aUDI[100-3000lx, 50%] detectada para los nuevos valores de TV simulados
es de 12.40%, siendo la diferencia promedio 4.80%. Si bien 12.40% es superior al 10% planteado
inicialmente como diferencia máxima se considera que es una diferencia aceptable, que no justifica
complejizar más la sensibilización del modelo (MONTEOLIVA et al., 2016) a la TV.
En la Tabla 3 se observan los valores de aUDI[100-3000lx, 50%] obtenidos para los diferentes porcentajes
de áreas vidriadas de acuerdo a los nuevos índices de transmitancia visible analizados.
Tabla 3. aUDI[100-3000lx, 50%] en las diferentes áreas vidriadas y nuevos índices de transmitancias visibles incorporados.

Área vidriada
[%WWR]

Índice de Transmitancia Visible [TV]
0.100

0.125

0.138

0.150

0.163

0.175

0.200

0.225

0.250

0.275

0.300

15

1,77

12,98

18,68

28,94

33,8

30,13

31,67

41,89

40,49

48,16

58,11

20

15,3

27,7

31,9

33,57

40,93

52,71

48,34

57,42

55,63

64,65

64,6

25

31,03

40,47

45,62

54,88

54,15

53,86

61,47

63,74

65,13

64,18

67,45

30

40,31

42,52

51,81

61,24

59,37

61,44

62,55

67,54

67,43

68,31

68,98

35

52,8

59,25

59,1

62,15

65,97

67,17

67,89

67,76

69,35

69,69

69,46

Los resultados obtenidos, claramente, evidencian la importancia del uso de incrementos menores a 0.1 en
aquellas condiciones donde las TV y los porcentajes de WWR son inferiores. A partir de estos resultados, se
confecciona la Tabla 4, donde se muestra las condiciones analizadas sólo en el diseño experimental etapa 1
“•”; aquellas sólo consideradas en el diseño experimental etapa 2 “•” y finalmente las condiciones
seleccionadas “• •”. La definición de estos nuevos incrementos (• •) determina las condiciones -%WWR /
TV- sensibles al comportamiento de la luz natural, que serán incorporadas en la actualización del modelo
desarrollado (MONTEOLIVA et al., 2016).
Tabla 4. Análisis comparativo del diseño experimental inicial y final.

Índice de Transmitancia Visible [TV]

Área vidriada
[%WWR]

0.1

0.125 0.138

0.15

0.163 0.175

0.2

0.225

0.25

0.275

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

15
20
25
30
35
Condiciones del diseño experimental etapa 1 (••) *
Condiciones del diseño experimental etapa 2 (••) *
Condiciones seleccionadas (••) *

4.3. Comportamiento de la iluminación natural

Respecto al comportamiento de la iluminación natural. se verifica que al aumentar el porcentaje de área
vidriada (%WWR) se genera una mayor disponibilidad de luz natural útil (aUDI[100-3000lx. 50%]) en el intervalo
de TV comprendido entre los valores 0.1 y 0.4. Al pasar a niveles de TV mayores a 0.5. se observa un punto
de inflexión. donde los resultados se invierten. Es decir. que aquellas situaciones con porcentajes menores de
área vidriada (15. 20 y 25 %WWR). al aumentar los índice de TV. presentan una mayor disponibilidad de
iluminación natural que las condiciones con porcentajes mayores de áreas vidriadas (30 y 35 WWR%)
(Figura 3). Este resultado se debe a la propia naturaleza de la métrica empleada. donde no sólo evalúa las
iluminancias mínimas útiles (Emin >100lx). sino también las iluminancias máximas (Emax<3000lx) para evitar
condiciones de deslumbramiento (NABIL; MARDALJEVIC. 2006).
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aUDI [100-3000lux, 50%]
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70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

%WWR 15,00
%WWR 20,00
%WWR 25,00
%WWR 30,00
%WWR 35,00
0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900
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Figura 3. Disponibilidad de luz natural (aUDI[100-3000lx. 50%] ) para las diferentes condiciones analizadas.
De manera puntual observamos que para valores de TV de 0.5 la variación en el aUDI[100-3000lx. 50%].
de acuerdo al %WWR. es del 3.86%. Esto pone en evidencia que para este nivel de transmitancia los valores
de aUDI[100-3000lx. 50%] no varían de acuerdo al WWR%. Esto se debe a que en este punto se compensa el
efecto de la transmitancia del acristalamiento con el %WWR. En las condiciones en las que el WWR% es
menor. la mayoría de los valores que se encuentran fuera del rango de los 100-3000 lx son <100 lx. Esta
situación se invierte para los %WWR superiores. donde los valores que se encuentran por fuera del rango
son >3000 lx. Es decir. en la primera condición existe deficiencia en los niveles de iluminancias (valores
<100 lx). mientras que en la segunda condición existe mayor riesgo de deslumbramiento (valores >3000 lx).
La homogeneidad en los valores de aUDI[100-3000lx. 50%] disminuye hacia los valores de mayor (> 0.6 TV) y
menor (< 0.3 TV) transmitancia visible donde este efecto de compensación desaparece. Siendo más evidente
para valores de transmitancia inferiores. Resulta interesante destacar que el valor de aUDI[100-3000lx. 50%] más
elevado se observa en condición con una TV de 0.6 y un %WWR de 20. Esto pone en evidencia que las
recomendaciones sobre los porcentajes de apertura de fachada respecto al confort térmico en climas soleados
no son contradictorias con lo que resulta eficiente desde la perspectiva de la iluminación natural. Finalmente.
este estudio demuestra que la transmitancia del sistema de vidriado (TV) tiene mayor impacto en la
disponibilidad de luz natural (aUDI[100-3000lx. 50%]) cuando los porcentajes de área vidriada son menores.

5. DISCUSIÓN
En primer lugar resulta importante discutir el impacto que tiene la selección de la métrica dinámica de
iluminación natural para este tipo de estudio. En este caso. la métrica seleccionada fue aUDI. la cual posee
un rango de “utilidad". a partir de iluminancias mínimas y máximas deseadas (límite inferior y superior). Sin
embargo. si se hubiese evaluado solamente una iluminancia mínima deseada. como sería la evaluación
mediante la métrica de luz natural autónoma espacial o spatial daylighting autonomy (sDA) (IESNA. 2012).
los resultados hubieran sido diferentes. Posiblemente. los resultados obtenidos con sDA hubiesen mostrado
una relación directa. donde a mayor área e índice de TV mayor es la disponibilidad de luz natural. La
selección de la métrica aUDI[100-3000lx. 50%] se debe a la importancia de la iluminación natural en el diseño
edilicio. no sólo en la disminución de los consumos de energía. sino también en el confort visual y
psicológico del sujeto. Esta métrica contempla la visibilidad en un espacio (límite inferior - valores <100 lx)
al igual que los valores de iluminancia excesivos que representan riesgo de deslumbramiento (límite superior
- valores >3000 lx).
Otro aspecto importante a analizar son los parámetros morfológicos seleccionados para el estudio. Si
bien este trabajo se focaliza en la transmitancia de las superficies vidriadas (TV) y por este motivo realiza un
exhaustivo desglose de este parámetro. hay dos parámetros que merecen ampliar su análisis: orientación y
porcentaje de área vidriada (%WWR) de la ventana. En relación a las orientaciones de la abertura. el modelo
desarrollado previamente (MONTEOLIVA et al.. 2016) es sensible a las distintas orientaciones. Esto es de
fundamental importancia debido a las diferencias en el características de la radiación solar incidente: ángulo
de incidencia y tipo radiación -difusa o directa-. Respecto al %WWR. en este estudio inicial. el rango de
window to wall ratio (WWR) seleccionado se basa en diversos trabajos científicos y guías que recomiendan
que el área vidriada de un espacio debe mantenerse en un rango de 15 a 40% para controlar que los
consumos de energía no se eleven debido a la excesiva ganancia solar (PETER LYONS & ASSOCIATES.
2008; U. S. DEPARTMENT OF ENERGY. 2014; DUBOIS; FLODBERG. 2013). Asimismo. en climas
soleados se recomiendan valores de %WWR cercanos al 15%. Se debe contemplar que estos valores varían
de acuerdo a la orientación de la fachada. Sin embargo. en la actualidad existe una marcada tendencia a la
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fachadas completamente vidriadas 100 WWR%. lo cual obliga a considerar en la futura actualización del
modelo porcentajes mayores de WWR a los estudiados hasta el momento (rango de 15 a 35 WWR%).
Finalmente. se destaca la importancia de desarrollar este tipo de estudios para determinar los
incrementos adecuados de una variable al momento de sensibilizar un modelo. Esto se evidencia al comparar
el diseño experimental inicial y los valores de TV finalmente seleccionados para la actualización del modelo
(Tabla 4). Si bien en ambos casos las cantidad de condiciones a simular es similar (45 y 42.
respectivamente). la sensibilidad del modelo será mayor con los valores de TV definidos luego de realizar
este estudio sin aumentar el número de simulaciones necesarias (Tabla 4).

6. CONCLUSIONES

El presente trabajo determina los valores de transmitancia visible de acuerdo al WWR% (orientación norte)
necesarios para sensibilizar un modelo para el cálculo predictivo de iluminancia por luz natural útil aUDI[1003000lx. 50%]. La importancia de realizar este estudio previo a incorporar una determinada variable a un modelo.
es que permite acotar el número de simulaciones que se deben realizar sin que el modelo pierda sensibilidad
ni potencial predictivo.
Estos estudios proponen nuevos desarrollos y mejoras del modelo iniciado en el 2016 y forman parte
de un proyecto de trabajo por etapas. con el objetivo de mejorar una herramienta simplificada para el cálculo
de la iluminación natural en espacios interiores y su aplicabilidad. Todas las mejoras en el modelo se
implementarán posteriormente en la versión 1.9 de AppUDI. El objetivo de esta herramienta radica en
combinar la precisión y validez de las simulaciones dinámicas en el estudio del comportamiento de la luz
natural en espacios interiores. en una herramienta de predicción sencilla y aplicable por profesionales en
entornos reales. Es decir. se busca ayudar a profesionales a través de este modelo. sin dejar de lado la
rigurosidad metodológica y potencial predictivo de los simuladores dinámicos.
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RESUMO

Este artigo apresenta parte da pesquisa em desenvolvimento, intitulada “COMO VOCÊ MORA: Sistema
Interativo de Avaliação Pós-Ocupação da Qualidade do Habitar em Meios Digitais”, a qual objetiva
desenvolver um aplicativo em ferramentas digitais para avaliar a qualidade das habitações investigadas. A
viabilidade do sistema está sendo testada em estudos de caso na cidade de Uberlândia (MG) com o intuito de
fundamentar sua replicação futura em território nacional. O presente trabalho aborda a fundamentação
teórica e a estruturação da pesquisa, enfatizando a qualidade ambiental das habitações dentro do processo
avaliativo proposto. Destaca-se ainda a dimensão sociocultural da abordagem adotada à medida que a
pesquisa analisa o comportamento dos moradores quanto ao uso de diferentes recursos naturais,
identificando seus hábitos e ações. São apresentadas as seguintes etapas da investigação: (i) fundamentação
teórica do trabalho; (ii) metodologia da pesquisa; (iii) estrutura do sistema de avaliação proposto; e (iv)
resultados do pré-teste. Os dados preliminares coletados demonstram que o emprego de recursos digitais tem
o potencial de solucionar alguns problemas correntes em APOs tradicionais, pois tais ferramentas otimizam o
tempo de execução e custos das pesquisas, facilitam a tabulação dos resultados e promovem maior
envolvimento por parte dos respondentes. Quanto aos resultados do pré-teste, observa-se certa preocupação
com a redução dos impactos ambientais das moradias por parte dos entrevistados, embora ações mais
abrangentes sejam ainda pouco realizadas.
Palavras-chave: avaliação pós-ocupação, inovação tecnológica, interfaces digitais, qualidade ambiental,
sustentabilidade.

ABSTRACT

This paper presents part of the on-going research entitled “How do you live: post-occupancy evaluation
interactive system on housing quality in digital media”. It aims to develop an app that evaluates the quality of
the housing under investigation. The feasibility of this interactive system will be tested in case studies in the
city of Uberlândia (MG) and may fundament its future replication in Brazil. The paper deals with the
theoretical foundation and the structure of the research focusing on the environmental quality of the houses
within the proposed evaluation system. The sociocultural dimension of the adopted approach is also
highlighted as the research seeks to identify the inhabitants’ behavior regarding the use of different natural
resources by evaluating their actions and habits. Therefore the following steps are presented: (i) theoretical
foundation of the work; (ii) methodology of the research; (iii) structure of the evaluation system; (iv) results
of the first application. The preliminary results show that the use of technology with digital media resources
may solve some frequent problems in traditional POE studies as they reduce their execution time and costs,
facilitate the tabulation of results and increase the efficiency of the evaluation results, reduce their execution
time and their costs and promote greater involvement on the part of the respondents. The results of the pretest reveal that interviewees are in part concerned about the reduction of the environmental impacts of the
dwellings, although more comprehensive actions are incipient.
Keywords: post-occupancy evaluation, technology innovation, digital interfaces, environmental quality,
sustainability.
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1. INTRODUÇÃO
“Morar” constitui um ato fundamental da existência humana e, por isso, o tema da habitação tem sido
constantemente investigado sob diferentes pontos de vista e recortes. Nesse contexto, a importância da casa,
abrigo do “morar”, se justifica por permitir ao ser humano obter uma grande gama de atributos, objetivos e
subjetivos, a saber: segurança física e psicológica; privacidade; apropriação; conforto; realização de
atividades domésticas, de lazer e produtivas; e estabelecimento de relações comunitárias (LIMA, 2007;
CABRITA, 1995).
Afinal, ao mesmo tempo em que os espaços de moradia são individuais, apresentam sua dimensão
coletiva – expressa na relação dos moradores entre si e com os demais usuários do entorno de implantação
(ARAÚJO, 2005). Ou seja, também a cidade possui a função primordial de abrigar, de oferecer proteção
mútua: “Assim como uma família torna-se o que ela é nos espaços de uma casa, uma comunidade inteira
forja-se nos espaços comuns de uma cidade” (PENZIM, 2007: s/p). Em um sentido mais amplo, a casa passa
então a ser a rua, o bairro, os serviços e equipamentos urbanos (SCHWEIZER e PIZZA JUNIOR, 1997).
Nesse sentido, ao questionar “COMO VOCÊ MORA”, esta pesquisa visa analisar os diferentes
significados do morar nas seguintes esferas: física (a casa em si), comportamental (relativa à moradia – à
casa e aos seus usuários) e urbana (enquanto habitação – a casa no mundo). Assim, tendo em vista a
importância do morar para o ser humano, importa avaliar a qualidade da habitação dos cidadãos brasileiros.
De acordo com Oliveira e Heineck (1998), inúmeros estudos se propõem a examinar a habitabilidade
dos ambientes construídos. Essas pesquisas se debruçaram ao tema na busca por soluções projetuais mais
adequadas, tanto do ponto de vista funcional e formal, quanto material. Apesar disso, as cidades brasileiras
continuam a receber anualmente centenas de unidades habitacionais, implementadas pelo poder público e
privado, que contrariam os princípios básicos da habitabilidade (AMORE; SHIMBO; RUFINO, 2015;
VILLA; SARAMAGO; GARCIA, 2015). Isso ocorreu especialmente nos últimos anos, quando houve um
significativo aumento da construção de diferentes tipologias habitacionais em todo o país.
Para auxiliar a análise do nível de qualidade dessa produção habitacional, metodologias de Avaliação
Pós-Ocupação (APO) podem ser aplicadas. Diversas pesquisas na área da construção civil destacam
justamente a importância da APO quanto à obtenção de projetos de arquitetura de maior qualidade
(VOORDT; WEGEN, 2013; VILLA; ORNSTEIN, 2013; MALLORY-HILL; PREISER; WATSON, 2012),
enquanto outros estudos (KOWALTOWSKI et al., 2011) reforçam o papel da gestão do processo de projeto,
em que a APO se insere. Sendo assim, percebe-se a estreita relação existente entre a aferição do
comportamento humano no espaço doméstico e a qualidade habitacional como forma de elevar os índices de
satisfação e melhoria do desempenho dos projetos idealizados nessa área.
Observa-se ainda que variadas formas regulares de morar têm sido frequentemente escolhidas pelos
habitantes urbanos (apartamentos ou casas, em condomínios ou em loteamentos), em meio a um grande
número de configurações irregulares de moradias (a exemplo de favelas e cortiços). Esta pesquisa enfoca o
primeiro grupo, analisando a produção regular urbana. Ademais, apesar do esforço no sentido de
fundamentar a qualidade da habitação, verifica-se que muitos estudos são limitados, na medida em que os
trabalhos comumente focalizam alguns aspectos que configuram a qualidade da habitação: sociais e
comportamentais, ou econômicos e políticos, ou ambientais e patológicos, por exemplo.
Para exemplificar tal estado da arte, é possível citar as pesquisas que abordam os sistemas
relacionados ao conforto ambiental e à eficiência energética das unidades habitacionais. Os primeiros
estudos desse campo buscaram definir parâmetros de desempenho para tais sistemas, sendo que pesquisas
mais recentes têm salientando a necessidade de se rever os parâmetros de avaliação inicialmente propostos.
Visscher, Werf eVoordt (2013) verificaram, em APO aplicada na Holanda, que tecnologias mais eficientes,
em geral, reduzem os preços dos serviços de energia, encorajando a mudança de comportamento dos
usuários, que aumentam seu consumo energético. De forma semelhante, ao avaliar o desempenho energético
de um protótipo habitacional por meio da comparação entre diferentes perfis de usuários, pesquisadores
brasileiros observaram que as estratégias de redução de energia adotadas se tornavam pouco efetivas
considerando, no processo de simulação, moradores com alto consumo (LAMBERTS et al., 2010). Por isso,
mesmo no caso de edificações com alto desempenho ambiental, torna-se imprescindível a conscientização de
seus usuários (YUDELSON, 2013). No Brasil, como analisam Romero e Reis (2012), por exemplo, os
cidadãos urbanos voltaram a adotar práticas de grande consumo energético com o fim do período de
racionamento de energia em 2001.
Considerando o exposto, para além das questões de eficiência, esta pesquisa reforça a necessidade de
se identificar o papel dos moradores na redução dos impactos ambientais, analisando-se seus hábitos e ações.
Visa também contribuir para a discussão atual sobre o modo de habitar num momento oportuno, em função
da quantidade de empreendimentos habitacionais diariamente lançados. Desta forma, torna-se necessário
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refletir sobre a qualidade de tal produção, verificando o quanto atende: às especificações técnicas de
materiais e sistemas construtivos que possam garantir o conforto das unidades residenciais; aos modos de
morar de diferentes perfis familiares, sociais e culturais – que influenciam suas ações sobre o meio ambiente;
e aos impactos urbanos gerados pela implantação das habitações.

2. OBJETIVO
A pesquisa aqui apresentada tem o intuito de desenvolver um sistema interativo de avaliação pós-ocupação
(APO) em meios digitais para identificar a qualidade das habitações investigadas e cuja viabilidade,
verificada em estudos de caso em Uberlândia (MG), fundamente sua aplicação futura em outras cidades
brasileiras. A metodologia de APO em meio digital contempla aspectos funcionais, comportamentais e
ambientais das habitações, estruturando-se em etapas que partem das informações pessoais dos moradores
até a avaliação propriamente dita da unidade residencial. Esta comunicação destaca a qualidade ambiental
das habitações dentro do sistema de avaliação proposto.

3. MÉTODO
Objetivando avaliar a qualidade ambiental habitacional e dar suporte ao desenvolvimento do sistema de
avaliação em meios digitais, metodologicamente, a pesquisa foi organizada nas seguintes etapas: (i)
discriminação dos atributos de avaliação das habitações quanto à qualidade ambiental; (ii) elaboração das
questões a serem inseridas no sistema de avaliação proposto; (iii) criação de feedbacks educativos para os
usuários sobre as questões elaboradas; (iv) acompanhamento do desenvolvimento do sistema de avaliação;
(v) teste do sistema de avaliação em estudos de caso de Uberlândia (MG); e (vi) organização do banco de
dados sobre a qualidade ambiental do morar.

3.1. Atributos de avaliação
Para caracterizar os atributos de avaliação, foram utilizadas, como referências, pesquisas anteriores
(SARAMAGO; VILLA; SILVA, 2015; VILLA; SARAMAGO; GARCIA, 2015; VILLA et al., 2016). Isso
porque esses estudos também enfocaram a aplicação de APO em habitações para analisar sua qualidade
ambiental, mas com outros recortes (edifícios de apartamentos ou habitações de interesse social). Desse
modo, ampliou-se sua abrangência para a presente investigação, de maneira a contemplar variadas tipologias
habitacionais (térreas ou verticalizadas, em condomínios ou loteamentos).
Ademais, foram consideradas diferentes escalas de análise: física (aspectos técnicos e construtivos que
conferem qualidade ambiental às unidades residenciais, especialmente relacionados à ideia de conforto),
comportamental (hábitos e ações dos usuários quanto aos impactos do morar) e urbana (impactos derivados
da implantação da habitação na cidade). Estipulou-se ainda que a abordagem ambiental deveria se equilibrar
com a análise de funcionalidade, também presente na pesquisa geral, que estruturou questões relativas à
identificação das maneiras de morar (usos e atividades realizadas no ambiente doméstico), dos perfis
familiares e das demais necessidades espaciais dos moradores.
Sendo assim, os atributos de avaliação foram finalmente discriminados nos aspectos que seguem:
conforto ambiental (térmico, lumínico e acústico), consumo de água, consumo de energia, coleta e
destinação de resíduos, consumo de alimentos orgânicos, vegetação e mobilidade urbana – os quais serão
melhor descritos no próximo item.

3.2. Elaboração de questões
Com a definição dos atributos de avaliação da qualidade ambiental da habitação, revisaram-se os
questionários elaborados para as pesquisas anteriores supracitadas, com o intuito de: melhorar as perguntas
existentes, contemplar diferentes tipologias habitacionais e adicionar questões que ampliassem a verificação
dos hábitos dos moradores quanto à redução dos impactos ambientais do morar. Para tanto, foram criadas
tabelas que relacionam os atributos de avaliação com as possibilidades de questões, as quais, embora não
aqui apresentadas, compõem o banco de dados da pesquisa.
No questionário final (Tabela 1), o conforto ambiental das unidades é avaliado pelos respondentes ao
indicarem seu nível de satisfação sobre cada cômodo da moradia (escala física) em relação a: ventilação
natural, iluminação natural, temperatura e nível de ruído. Esses níveis de satisfação podem ser cruzados com
outros aspectos avaliados pela pesquisa, a exemplo da realização de reformas pelos moradores visando
melhorar as condições de conforto dos ambientes avaliados.
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A identificação do nível de consciência ambiental dos moradores, por sua vez, é feito por um bloco de
questões específico, que identifica hábitos e ações em termos de: economia de água; economia de energia;
motivos que justificam economia de água e de energia; presença de fonte solar (aquecedores e/ou painéis
fotovoltaicos); uso de equipamentos economizadores de água; coleta e destinação de resíduos (lixo
doméstico, reciclável, óleo, medicamentos, construção civil, baterias e equipamentos eletrônicos);
conhecimento sobre ecopontos; consumo de alimentos orgânicos e justificativas para tal consumo (ou para a
ausência dele); relação com vegetação (presença de áreas verdes nos lotes e nas unidades, além de motivos
que justificam sua presença ou ausência) e mobilidade urbana (meios de transporte mais utilizados e
justificativas para tanto).
Tabela 1– Tabela contendo atributos de avaliação e aspectos avaliados por cada atributo
ATRIBUTOS DE AVALIAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS
Ventilação Natural
Iluminação Natural
Conforto Ambiental
Temperatura
Ruídos
Razões para economizar (ou não) água
Ações para economizar água
Consumo de Água
Dispositivos economizadores de água
Razões para economizar (ou não) eletricidade
Ações para economizar eletricidade
Consumo de Eletricidade
Sistemas de aproveitamento da energia solar
Coleta e destinação de materiais recicláveis
Ecopontos
Coleta e destinação de:
Lixo doméstico
Coleta e Destinação de Resíduos
Óleo
Resíduos de construção civil
Baterias e equipamentos eletrônicos
Medicamentos vencidos
Meios utilizados para o transporte de mercadorias
Consumo de alimentos orgânicos
Consumo de Alimentos Orgânicos
Razões para consumir (ou não) alimentos orgânicos
Presença de áreas verdes na habitação
Vegetação
Razões para cultivar (ou não) plantas
Meio de transporte utilizado de acordo com a distância
Mobilidade Urbana
Razões que justificam meio de transporte mais utilizado

Portanto, todas as escalas de avaliação (física, comportamental e urbana) propostas pela pesquisa geral
são também investigadas na abordagem ambiental, visto que os hábitos e ações (escala comportamental)
relacionam-se à própria unidade residencial (escala física), ao entorno imediato e à cidade em que tal unidade
se insere (escala urbana). Destaca-se que, entre outros, há atributos que tratam ainda da relação com o
entorno da habitação, analisando-se a forma de implantação da edificação no terreno. Contudo, neste
trabalho, enfocaram-se aqueles especialmente relacionados com a avaliação de conforto ambiental e com os
hábitos sustentáveis dos moradores.
Salienta-se, por fim, que, visando facilitar o processo de elaboração do sistema de avaliação proposto,
quando da elaboração das questões, indicaram-se os tipos de respostas: dicotômicas (do tipo sim/ não),
tricotômicas (do tipo sim/ não/ não sei), de múltipla escolha (possibilidade de escolher mais de uma opção) e
com escala de Diferencial Semântico (uso de uma escala de valores). Para o último caso, adotou-se uma
escala de valores de 5 pontos. Além disso, também foram discriminados quais recursos gráficos (ícones)
deveriam ser propostos pela equipe responsável pelo design da interface, bem como os desvios que deveriam
ser criados pela equipe da área computacional.

3.3. Criação de feedbacks educativos
Os feedbacks aos usuários foram elaborados para esclarecer dúvidas quanto aos hábitos questionados, ou
mesmo para incentivar mudanças de atitudes por parte dos respondentes ao longo de sua participação na
APO (Tabela 2). Tais feedbacks foram criados de acordo com cada atributo de avaliação.
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Tabela 2– Tabela contendo feedbacks sobre atributo “consumo de energia”

FEEDBACKS – ATRIBUTO “CONSUMO DE ENERGIA” – QUESTÃO “D”
D) O que você faz para economizar energia?
- Apago luzes ao sair
- Compro eletrodomésticos com selo A (FEEDBACK 5, se usuário não marcar opção)
- Desligo aparelhos sem uso (FEEDBACK 6, se usuário não marcar opção)
- Utilizo lâmpadas econômicas (fluorescentes e LED)
- Outros
FEEDBACK 5: Na compra de geladeiras, máquinas de lavar roupa, aparelhos de ar condicionado e outros eletrodomésticos,
escolha aqueles que possuírem a Etiqueta do Procel e estejam enquadrados no Modelo A da escala. Você pode consultar a lista de
equipamentos avaliados no site do Inmetro (http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp).
FEEDBACK 6: Geralmente ficamos em dúvida se podemos diminuir a vida útil de um equipamento ao ligá-lo e desligá-lo várias
vezes, como computadores e TVs. Esses equipamentos são projetados para suportar uma elevada situação de liga-desliga, então a
recomendação é que sejam desligados se não formos utilizá-los por alguns minutos. Além disso, a função stand-by foi desenvolvida
para proporcionar conforto, mas temos que ter conhecimento que consome energia e, dependendo da quantidade de equipamentos
ligados, ocorrerá um consumo mensal elevado.

3.4. Acompanhamento do sistema de avaliação
Este trabalho dá continuidade a outras pesquisas desenvolvidas no âmbito do grupo “[MORA] pesquisa em
habitação” da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia
(FAUeD/UFU), as quais abordam metodologias de avaliação pós-ocupação e interfaces digitais. Nesse
contexto, destaca-se a pesquisa APO DIGITAL, que propôs um software e interface destinados à avaliação
de edifícios de apartamentos em ferramentas digitais (VILLA et al., 2016). O trabalho aqui apresentado,
conforme exposto, ampliou as ferramentas desenvolvidas, no sentido de elaborar um sistema que pudesse ser
empregado em diferentes tipologias de habitação. Dessa forma, simultaneamente à definição dos atributos de
avaliação, outra equipe desenvolveu o desenho gráfico do novo sistema, bem como sua interface digital.
Sendo assim, a quarta etapa deu suporte ao desenvolvimento das ferramentas de avaliação do sistema em
meios digitais (tablets, web) quanto aos aspectos relacionados à qualidade ambiental das habitações.

3.5. Teste do sistema de avaliação
Finalizado o desenvolvimento do sistema interativo, a próxima etapa da pesquisa pretendeu testar sua
viabilidade junto a usuários de variadas tipologias habitacionais em Uberlândia (MG). Para conseguir um
verificar o desempenho do aplicativo, ficou estabelecida uma amostragem mínima de 50 aplicações,
somando-se casas e apartamentos – número este considerado suficiente para se observar a funcionalidade e a
receptividade do game1. Com isso, buscando realizar uma aplicação que abrangesse tipologias diversificadas,
optou-se por trabalhar em uma área pertencente ao bairro Saraiva, próxima ao Campus Santa Mônica da
Universidade Federal de Uberlândia. Além desta área, o condomínio Villaggio Di Roma, localizado na
Avenida Nicodemos Alves dos Santos, nº 100, também foi escolhido para realização do teste (Figura 1).

Figura 1 – Área estabelecida para aplicação inicial do pré-teste. Fonte: Google maps, adaptado pelas autoras.

1

A definição da amostra da pesquisa baseou-se no trabalho de Barbetta (2006), em que se verificou que o número de 50
aplicações seria suficiente para avaliar aspectos como funcionalidade e receptividade do game.
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As aplicações foram realizadas no período de 17/01/2017 a 27/01/2017, ocorrendo em duas etapas. Na
primeira semana, três alunos pesquisadores estiveram no local estabelecido para aplicar o questionário nas
moradias, explicando do que se tratava a pesquisa e convidando o morador a testar a ferramenta. Já na
segunda semana, após autorização da administradora e da síndica, foram realizadas as aplicações no
condomínio, onde foram distribuídas cartas explicativas para os moradores, convidando-os a participarem da
pesquisa, bem como foi disponibilizada uma lista na portaria, destinada a agendamentos de aplicação.
Nas duas etapas, a participação foi muito pequena devido a diversos motivos, principalmente em
função da ausência dos moradores no horário visitado. Sendo assim, além da área inicialmente contemplada,
decidiu-se testar a ferramenta com pessoas de diferentes bairros de Uberlândia a fim de se obter a quantidade
de aplicações necessária à análise do funcionamento do aplicativo. Dessa forma, foi possível chegar a 55
aplicações e os dados coletados foram armazenados no banco de dados para serem analisados, conforme será
apresentado a seguir. Além disso, com essa amostragem, o teste possibilitou a obtenção um feedback quanto
à receptividade do sistema, recebendo elogios e sugestões para melhoramento da ferramenta (Tabela 3).
Ressalta-se que as indicações de alteração quanto à estrutura do aplicativo foram feitas imediatamente após a
aplicação do pré-teste.
Tabela 3– Feedback sobre aplicativo

PONTOS POSITIVOS
- Interatividade torna mais interessante responder ao questionário
- Fácil usabilidade
- Aplicativo com boa interface: desenho e cores contribuindo para entendimento das perguntas
- Informações importantes contidas na etapa de hábitos sustentáveis
SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO
Funcionalidade
Estrutura
- Mudar opções de resposta sobre a frequência de uso dos
- Teclado do tablet sobrepõe campo de resposta em certas telas
equipamentos coletivos
- Possibilitar seguir adiante sem responder sobre a renda
- Criar opção “não construo” para pergunta sobre o destino dos
familiar
resíduos de construção civil
- Permitir avançar sem marcar pessoas que moram com você
- Acrescentar opção “não responder” em algumas perguntas
(quando se mora sozinho)
- Melhorar a forma de responder as perguntas do tipo “pódio”
- Incluir botão para voltar para seção anterior
- Criar opção “nenhuma” para as perguntas sobre as atividades
- Mesmo respondendo que não mora em condomínio, é
não convencionais que se realizam em cada cômodo
perguntado se tem áreas verdes no condomínio em que se mora
- Diminuir a quantidade de perguntas para tornar o questionário
(verificar desvio)
mais objetivo e menos extenso

3.6. Organização do banco de dados
A partir da participação de diferentes usuários na avaliação da qualidade de habitações em Uberlândia (MG)
– para além do pré-teste, será possível organizar um banco de dados sobre diferentes aspectos do morar,
inclusive sobre aqueles mais especificamente relacionados com a qualidade ambiental das moradias (sexta
etapa). Pretende-se que a sistematização dos resultados gere quadros, esquemas e gráficos informativos, a
exemplo de alguns resultados que serão analisados no próximo item.

4. RESULTADOS PARCIAIS
Os resultados iniciais da pesquisa, em relação à abordagem ambiental, foram organizados em: apresentação
do sistema de avaliação desenvolvido e dados coletados pelo pré-teste.

4.1 Sistema de avaliação em meios digitais
O sistema de avaliação desenvolvido buscou relacionar os diferentes atributos investigados com uma linha
de pensamento clara e intuitiva ao usuário, reforçando a amigabilidade da interface e explorando recursos de
desvios que apenas o meio digital pode oferecer (VILLA et al., 2016). Nesse sentido, a avaliação dos
aspectos funcionais, comportamentais e ambientais foi organizada em etapas, iniciando-se com dados
pessoais dos respondentes até abordar a avaliação propriamente dita da habitação. No sistema, essa
sequência é discriminada em abas, denominadas de: sobre você; moradia anterior; moradia atual; conjunto;
moradia; unidade; hábitos sustentáveis.
As três primeiras abas contemplam informações gerais sobre os respondentes e sua moradia (atual e
anterior), ao passo que, a partir da aba “conjunto”, as questões avaliam a unidade residencial e o entorno em
que se insere. O software do sistema de avaliação utiliza a linguagem JAVA, enquanto o banco de dados
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utilizou a tecnologia JAVA/SQL e o aplicativo para o tablet e smartphone fez uso da plataforma de
programação de jogos CORONA SDK. Quanto à interface gráfica, seu desenho foi elaborado de forma a: (i)
condensar palavras-chaves em uma única tela de visualização, relativas aos atributos avaliados em cada
questão (otimizando o tempo gasto pelo respondente quando da utilização da ferramenta); (ii) adotar
símbolos, cores e imagens animadas (que representassem as variadas palavras-chave); (iii) utilizar recursos
multimídias para animações (aumentando o interesse do usuário); e (iv) disponibilizar informações variadas
sobre os atributos (palavras-chave) avaliados (visando posicionar o usuário no contexto da pesquisa).

Figura 2 – Ícones criados para avaliação de iluminação natural, ventilação natural e temperatura, respectivamente.

Criaram-se ainda ícones específicos com o intuito de facilitar a identificação dos atributos de
avaliação relativos aos impactos ambientais do morar. Já os recursos multimídias foram usados na avaliação
do conforto ambiental das unidades: para indicar a temperatura, por exemplo, utilizou-se um termômetro,
enquanto que, para avaliar a iluminação natural, o ícone de sol (Figura 2). A disponibilização de informações
aos usuários sobre os atributos, por sua vez, no caso da abordagem ambiental, ocorreu mediante a criação das
telas com os feedbacks (Figura 3). Ademais, todo o processo de avaliação é acompanhado por um
personagem, chamado de “Dr. Prancheta”, de maneira a tornar a APO mais interativa. Ressalta-se também
que a paleta cromática utilizada se relaciona com a estrutura do questionário: a aba “hábitos sustentáveis”,
por exemplo, recebeu a cor verde, geralmente relacionada à ideia de sustentabilidade (Figura 4).

Figura 3 – Tela do do feedback sobre o atributo “mobilidade urbana”.

Figura 4 – Tela do sistema de avaliação sobre o atributo “resíduos”.
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4.2 Resultados do pré-teste
O pré-teste foi aplicado junto a residentes de 30 apartamentos e 25 casas. Para ilustrar a qualidade ambiental
das habitações investigadas e o nível de consciência ambiental de seus moradores, serão apresentados os
gráficos de algumas questões, referentes a diferentes atributos de avaliação, a saber: conforto acústico, ações
visando à economia de água e forma de descarte de resíduos eletrônicos.
Em relação ao conforto acústico das unidades, os resultados obtidos revelam uma discrepância entre
as tipologias casas e apartamentos (Figura 5). Como pode ser observado abaixo, os moradores de unidades
verticalizadas demonstraram-se mais insatisfeitos quanto ao desempenho acústico de suas moradias para
todos os cômodos avaliados – corroborando dados coletados em pesquisas anteriores, em relação ao conforto
ambiental das habitações, em que a acústica de apartamentos representa um ponto crítico dos projetos
(SARAMAGO; VILLA; SILVA, 2015; VILLA; SARAMAGO; GARCIA, 2015).

Figura 5 – Resultados do pré-teste sobre o atributo “conforto acústico”.

No que concerne às ações que objetivam reduzir os impactos ambientais do morar, os resultados
referentes ao atributo água (Figura 6) revelam que alguns hábitos mais corriqueiros (como tomar banhos
rápidos, escovar dentes e lavar louças com a torneira fechada) já foram incorporados ao cotidiano dos
respondentes. Por outro lado, ações que demandam mudanças em sistemas prediais (a exemplo da adoção de
aparelhos que economizam água ou de reuso da água da máquina de lavar) ainda são pouco expressivas.
A necessidade de economizar água e energia vem sendo constantemente estimulada também nos
meios de comunicação, o que ajuda a incentivar a mudança de hábitos dos cidadãos, sobretudo em função
das recentes crises de abastecimento. No entanto, observa-se que outros tipos de ações precisam ser também
estimuladas pelos agentes públicos e privados, sobretudo quanto ao correto descarte de alguns tipos de
resíduos. No pré-teste aplicado, por exemplo, embora grande parte dos moradores encaminhe baterias e

1945

8

equipamentos eletrônicos aos pontos de coleta específicos (45,6%), a maioria (54,38%) informou que realiza
o descarte junto ao lixo doméstico, mesmo que em recipiente separado (Figura 7).

Figura 6 – Resultados do pré-teste sobre ações visando à economia de água.

Figura 7 – Resultados do pré-teste sobre descarte de baterias e equipamentos eletrônicos.

5. CONCLUSÕES
O sistema de avaliação “Como você mora” não pretende ser apenas mais um entre os inúmeros
aplicativos existentes e publicados para download e, nesse sentido, seu grande potencial de avanço diz
respeito aos formatos padrões das avaliações de pós-ocupação tradicionais, com seus extensos questionários
em papel, que não utilizam recursos visando despertar maior interesse nos respondentes. Por outro lado, o
design de interface do “Como você mora”, ao deslocar a percepção do usuário, pode atuar como um
facilitador da difusão e transferência de conhecimento, uma vez que: por ser um aplicativo, tem maior
alcance; por ter um design mais convidativo e lúdico, pode alcançar usuários outros que provavelmente
sequer responderiam questionários de avaliação tradicionais, tais como adolescentes, diversificando assim as
informações colhidas; questiona os hábitos e o entendimento dos usuários em relação à sua própria moradia;
apresenta informações sobre ações relacionadas à redução de impactos ambientais, facilitando a
compreensão dos respondentes quanto a conceitos relativamente novos e ajudando a consolidar uma maior
consciência ecológica por parte dos residentes de áreas urbanas.
Acredita-se, assim, que essa nova proposta impacta direta e positivamente a área de Pesquisa em
Habitação, uma vez que lhe oferece outra conotação (mais positiva e lúdica) e outro alcance, a dizer, global,
pois qualquer um, de qualquer lugar, poderá baixar e responder o questionário. O aplicativo estará disponível
para download diretamente no Google Play e, além disso, haverá uma página específica do projeto de
pesquisa na internet (https://apodigital.wixsite.com/pesquisa), a partir da qual qualquer usuário poderá ter
informações mais detalhadas do projeto, configurando-se, portanto, como mais um canal de contato entre o
usuário e o software. Nesse sentido, “Como você mora” pode vir a ser um aplicativo através do qual
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entidades e setores governamentais, industriais e civis, poderão acessar os mais variados dados resultantes
das problematizações quantitativas e qualitativas acerca das habitações colocadas pela pesquisa.
De forma semelhante, o aplicativo proposto pode contribuir para a implementação de políticas
públicas relacionadas à sustentabilidade, especialmente no que tange à mudança de hábitos dos residentes
das áreas urbanas, à medida que possui questões justamente relacionadas à identificação de hábitos
sustentáveis de seus habitantes, além de oferecer feedbacks que buscam informar os respondentes quanto a
ações que possam gerar maior impacto ambiental. De fato, no pré-teste, percebeu-se maior envolvimento dos
respondentes com essas questões a partir do contato com a ferramenta, demonstrando interesse em obter
maior conhecimento acerca das estratégias de redução de impacto ambiental que desconheciam.
Como todo aplicativo é e deve ser passível de upgrades, futuras outras funcionalidades podem ser
implementadas no “Como você mora”, no sentido de fortalecer ainda mais as conexões entre as comunidades
acadêmicas, civis e governamentais. Da mesma forma, a página da internet exclusiva sobre a pesquisa, irá
disponibilizar dados e informações que podem ser complementados e atualizados conforme tais conexões e
necessidades dos diferentes agentes envolvidos se manifestem. Durante a aplicação do pré-teste, algumas
sugestões já foram dadas pelos respondentes, contribuindo para a atualização e aprimoramento do sistema de
avaliação desenvolvido.
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RESUMO
O conjunto habitacional Granja de Freitas III (Conjunto Residencial Jardim das Orquídeas), implantado em
Belo Horizonte desde 2001, apresenta características ímpares quando se trata de HIS (habitação de interesse
social), compondo-se por 146 casas geminadas de dois pavimentos em alvenaria autoportante. Com o
objetivo de verificar a qualidade ambiental relativa ao desempenho térmico dessas edificações, realizou-se
uma Avaliação pós-ocupação investigativa composta por observações in loco, análises técnicas, aplicação de
questionários, análises técnicas comparativas com a norma de Desempenho térmico de edificações (ABNT
NBR 15.220:2003-2 e 3) e com resultados gerados através de simulações computacionais com os softwares
Fluxovento e Vectorworks. A partir do tratamento dos dados obtidos com a APO, observou-se que a maioria
dos entrevistados considera que as unidades habitacionais são confortáveis, exceto sobre a condição de
ventilação natural. A partir da avaliação técnica comparativa desses resultados com a Norma e com
resultados das simulações feitas nos softwares, reforçou-se as conclusões obtidas através da percepção dos
entrevistados e permitiu identificar soluções críticas adotadas no projeto que geram desconforto térmico aos
moradores. Assim, além de levantar a discussão do conforto térmico ambiental associado às HIS em Belo
Horizonte, foi possível gerar subsídios técnicos que justificam a incorporação de soluções construtivas ao
conjunto habitacional Granja de Freitas III, otimizando as condições de conforto existentes e servindo de
recomendação para elaboração de projetos futuros de mesma zona bioclimática.
Palavras-chave: avaliação pós-ocupação, conforto térmico, conforto ambiental, habitação de interesse social.

ABSTRACT
The Granja de Freitas III housing complex, set in Belo Horizonte since 2001, presents unique features when
it comes to HIS (Social Housing), consisting of 146 Semi-detached Duplexes built in self-supporting
masonry structures. In order to verify the environmental quality related to the thermal performance of these
buildings, an Post-Occupancy Evaluation was carried out, consisting of on-site observations, technical
analysis, application of questionnaires, comparative technical analysis according to Thermal Performance of
Buildings standard (ABNT NBR 15.220:2003-2 and 3) and with data results provided by computational
simulations with Fluxovento and Vectorworks softwares. Based on the data analysis obtained with the POE,
it was verified that the majority of the interviewees considered that the housing units are comfortable, except
on the condition of natural ventilation. Based on the comparative of technical evaluation with the Standard
and with the results obtained on the software simulations, the conclusions obtained through the perceptions
of the interviewees were reinforced and it enabled the identification of critical solutions adopted in the
project that generate thermal discomfort to the residents. In addition to contributing to the subject of the
thermal comfort associated with HIS in Belo Horizonte, it was possible to produce technical subsidies that
justify the incorporation of constructive solutions to the housing complex Granja de Freitas III, optimizing
the existing comfort conditions and serving as a recommendation to future projects in the same bioclimatic
zone.
Keywords: Post-Occupancy Evaluation, thermal comfort, environmental comfort, social housing.
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1. INTRODUÇÃO
Como resultado de um modelo urbano sanitarista e elitista, Belo Horizonte (BH) enfrenta problemas de
segregação sócio-espacial e áreas com deficiência de infraestrutura urbana desde sua inauguração. Nos 30
anos que se seguiram, ocorreram vários movimentos de ocupação e remoção constantes de vilas e favelas,
uma vez que à medida que áreas da cidade eram urbanizadas e valorizadas, os aglomerados eram removidos,
ressaltando a ideologia sanitarista sobre a qual a cidade foi planejada, mas, também, o caráter repressivo do
poder público ao lidar com a questão da habitação popular e seu crescimento na cidade. Mais tarde, sob a
justificativa de urbanização e obras que visam à coletividade, intensificou-se o combate aos aglomerados
com intuito de extingui-los, gerando conflitos e movimentos de resistência por parte dos moradores que, ora
ocupavam novas áreas, ora retornavam para o mesmo lugar onde foram removidos. Apenas após essa
mobilização e resistência da população, o poder público passa a tratar e considerar a situação como questão
social, tratando a favela como objeto de política (GUIMARÃES, 1992. Pp 3-6).
Um estudo elaborado em 2007 para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), demonstra que a capital
mineira conta com “22% da população total residindo em ocupações irregulares, distribuídas em 209 áreas
de ocupação informal” (LEITE et al, 2007.p 1), o que correspondem a
[...] uma população estimada de 507.378 habitantes e 125.629 domicílios, distribuídos em
uma área aproximada de 15,7km2 dos 335km2 do Município. Isto indica que os 22% da
população de vilas e favelas ocupam apenas 5% do território municipal apontando para uma
marcada disparidade no processo de ocupação do solo na cidade. (LEITE et al, 2007. p 1).

Em 1993, com a criação da Política Municipal de Habitação, gerida pela Companhia Urbanizadora e
de Habitação de Belo Horizonte (URBEL), e dos instrumentos de gestão pública envolvidos no processo
como o Orçamento Participativo (OP), a questão das habitações de interesse social (HIS), bem como das
ocupações irregulares, passou a ser priorizada como um dos problemas mais sérios a serem enfrentados pela
gestão pública da cidade (LEITE, SCALON E FONSECA, 2007). Nesse sentido, considerando a extensão
territorial da problemática da habitação na capital mineira, avaliar as questões de conforto ambiental de
unidades já instaladas auxilia na manutenção de novos projetos habitacionais, contribuindo para um bemestar social e elevando os níveis de eficiência dos projetos desenvolvidos para a capital.
Pretende-se ainda, ressaltar a necessidade de reflexão sobre os modelos habitacionais voltados ao
interesse social que, de maneira geral, apresentam deficiências nos índices de conforto ambiental,
especialmente no âmbito do conforto térmico, como aponta Assis et al, 2007, em estudo sobre HIS e
eficiência energética apresentado no IICBEE (II Congresso Brasileiro de Eficiência Energética):
A habitação social no Brasil não está, em geral, bem adaptada ao clima local, provocando
más condições de conforto térmico e de iluminação que, aliadas a instalações elétricas
precárias e ao uso indiscriminado do chuveiro elétrico, acabam aumentando
desnecessariamente o uso de energia e o custo de vida dessas populações. (ASSIS et al. p 1.
2007).

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é apresentar a análise de conforto térmico para um conjunto habitacional de interesse
social implantado na cidade de BH através de Avaliação pós-ocupação (APO) e análises técnicas, gerando
subsídios para recomendações técnico-construtivas capazes de otimizar o conforto térmico dessas habitações
e de projetos futuros na mesma zona bioclimática.

3. MÉTODO
A metodologia aplicada foi dividida em três etapas distintas:
1. Identificação e análise de um conjunto habitacional de interesse social na cidade de Belo Horizonte.
2. APO de unidades habitacionais selecionadas conforme características espaciais, construtivas e de
implantação.
3. Análises por meio de simulação computacional através do software Vectorworks para sombreamento
e insolação e do software Fluxovento para ventilação natural, além de análises técnicas por método
prescritivo para os sistemas de vedação, cobertura e aberturas indicados na NBR 15.220 - 2 e 3.
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3.1. Identificação e análise de um conjunto habitacional de interesse social na cidade de Belo
Horizonte
A fim de selecionar um conjunto habitacional pertinente à
pesquisa, analisou-se o zoneamento de BH indicado na Lei
de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo de Belo
Horizonte (Lei 9.959/10). Identificou-se, portanto, na
porção leste da Capital, uma Área de Especial Interesse
Social - 1 (AEIS-1) que, apesar de estar sobreposta a uma
Zona de Adensamento Restrito - 2 (ZAR-2), garante
diretrizes especiais voltadas à demanda por habitação.
Instalado no perímetro definido pela Lei como AEIS-1,
encontra-se o bairro Granja de Freitas e o conjunto
habitacional Granja de Freitas III, indicado na Figura 1.

Figura 1 - Localização do bairro Granja de Freitas pelo
zoneamento de Belo Horizonte (Lei 7.166/96)

3.1.1. Análise do conjunto habitacional Granja de Freitas III
Instalado em BH, próximo à divisa com o município de Sabará, o conjunto Granja de Freitas III apresenta
condição urbanística determinada pela Lei 9.959/10 que acaba por definir o perfil socioeconômico da
população residente. Esta condição pode ser observada através do cadastramento do perfil socioeconômico
dos futuros moradores, realizado em 2000 pela Secretaria Municipal de Habitação (SMHAB), e do censo
domiciliar realizado em 2003 pelo Observatório das Metrópoles - Núcleo Minas Gerais - Proex/PUC Minas
(2003). Os dois levantamentos apontam dados que “reafirmam características da população pobre, tais como
a monoparentalidade, a baixa incidência de famílias unipessoais e a presença relativamente elevada de
parentela (netos e outros parentes)”, além disso, verificou-se também uma prevalência da ordem de 59% do
sexo feminino entre os futuros moradores (COLEÇÃO HABITARE, 2007, p 544).
Dentro do mesmo censo (2003), o Observatório das
Metrópoles - Núcleo Minas Gerais - Proex/PUC Minas,
questionou os moradores do Conjunto sobre a qualidade das
novas habitações em comparativo às habitações que residiam
antes da mudança. Constatou-se que 100% dos entrevistados
consideraram a nova moradia como boa, ilustrado pela Figura 2,
porém, quando questionados sobre aspectos relativos à
violência, ao tráfico de drogas, ao acesso aos meios de transporte
Figura 2 - Avaliação da qualidade das habitações
em 2003 (COLEÇÃO HABITARE, 2007)
público, equipamentos de lazer, postos de saúde, escolas,
serviços diversos e oferta de emprego, entre os anos de 2000 e 2003, os moradores avaliaram a mudança de
forma negativa (COLEÇÃO HABITARE, 2007, p 550).

3.1.1.1 Levantamento técnico-construtivo e funcional
O Conjunto conta com 146 casas geminadas de dois pavimentos, variação de dois ou três dormitórios em
função do tamanho das famílias e possibilidade de expansão no pavimento térreo nas unidades de dois
dormitórios. Os blocos foram dispostos de acordo com a topografia do terreno, atendendo às diretrizes de
menor movimentação de terra e aproveitamento do mesmo, de acordo com o projeto executivo elaborado em
1999 pela empresa Archi 5 – Arquitetos Associados e disponibilizado pela URBEL para consulta.
O sistema estrutural adotado é compreendido por alvenaria autoportante, sistema que trabalha sob
compressão e dispensa o uso de vigas e pilares, funcionando como estrutura e vedação concomitantemente.
No caso do conjunto Granja de Freitas III, utilizou-se o “Tijolito”, bloco fabricado em solo-cimento
prensado, de encaixe macho e fêmea, representado na Figura 3 (HABITARE, 2007, p 539).

Figura 3 - Tipologias dos blocos de solo-cimento das edificações do conjunto Granja de Freitas III (COLEÇÃO HABITARE, 2007, p
540)
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O sistema de cobertura é composto por telhado aparente em telha cerâmica com engradamento em
madeira, salvo as coberturas utilizadas em construções feitas a posteriori pela população residente. Não há
presença de forro no segundo pavimento das unidades.
Ao todo, são 54 unidades de três dormitórios (unidade tipo I) e 92 unidades de dois dormitórios
(unidade tipo II), perfazendo uma área construída de 56m² e 49m² respectivamente. Todas as unidades
contam com 01 (uma) sala, 01 (um) banheiro social, 01 (uma) cozinha e área de serviço, como indica a
Figura 4.

Figura 4 - Conjunto Granja de Freitas III: plantas unidade tipo I e tipo II

A Tabela 1 indica os tipos de esquadrias utilizadas nas edificações. Apesar das intervenções sofridas
desde sua inauguração, a maioria das unidades permanece com os elementos originais, complementados com
dispositivos de segurança e de proteção solar, como cortinas em alguns casos.
Esquadrias

Tabela 1 - Identificação das esquadrias adotadas no conjunto Granja de Freitas III

Nomenclatura
Localização
Tipologia

Janelas

Portas

J4 (1322x1200mm)

J3 (1322x1200mm)

Estar (1º pavto)

Quartos (2º pavto)

Duas folhas de vidro – 1 fixa, 1 de correr 1 basculante superior, 2 folhas veneziana – 1 fixa,
e 1 basculante superior. Caixilharia
1 de correr externas, 1 folha de vidro de correr
metálica: marcos em chapa 18, folhas em
interna. Caixilharia metálica: marcos em chapa
chapa 22 e vidro comum tipo fantasia,
18, folhas em chapa 22 e vidro comum tipo
espessura 4mm.
fantasia, espessura 4mm.

P1(882x2100mm)
Porta de acesso (1º pavto)
1 folha de abrir. Caixilharia
metálica: marcos em chapa
18 e folha em chapa 22.

Representação
gráfica
(URBEL, 2000)

3.2. Avaliação pós-ocupação
A técnica de APO consiste num método avaliativo que permite a inserção do fator ambiente nos estudos que
envolvem o indivíduo e seu comportamento, dando condições de avaliar as questões relativas à própria
ocupação do edifício e sua manutenção (ORNSTEIN, 1992, p.33). Com foco não só nos aspectos técnicoconstrutivos da edificação, o principal condicionante de avaliação, portanto, é o ponto de vista dos usuários,
que contribui significativamente na detecção de patologias de projeto que podem ser corrigidas e evitadas em
elaborações futuras.
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Considerando que no Brasil ainda tem-se “poucas pesquisas voltadas para a fase de uso, operação e
manutenção” (ORNSTEIN, 1992, p 19) do edifício, avaliar edificações já consolidadas é uma alternativa
capaz de gerar subsídios de pesquisa que prolonguem a vida útil das mesmas, adequando-as do ponto de
vista técnico-construtivo e, de forma precisa e equivalente, à evolução das necessidades do homem como
ator no processo de produção do ambiente construído. Nesse contexto, a APO passa a ser ainda mais
relevante no caso de programas de interesse social,
nos quais, no caso brasileiro, nas últimas décadas, têm-se adotado soluções urbanísticas,
arquitetônicas e construtivas repetitivas em larga escala, para atender uma população, via
de regra, muito heterogênea, cujo repertório cultural, hábitos, atitudes e crenças são
bastante distintos já no próprio conjunto, e mais ainda em relação aos projetistas. (Coleção
Habitare - Avaliação Pós-Ocupação - Métodos e Técnicas Aplicados à Habitação Social,
2003, p 27).

Para a aplicação da APO no Conjunto analisado, adotou-se cinco etapas de pesquisa e avaliação:
A.
Coleta de dados para descrição do estudo de caso: tendo o objeto já definido, nessa etapa é
levantado o contexto histórico no qual o mesmo está inserido e suas características técnico-construtivas.
Foram feitas pesquisas na web e junto à URBEL.
B.
Preparação de dados para desenvolvimento da APO: nessa etapa são analisados os dados
obtidos na etapa A, buscando identificar características provenientes da solução de implantação e número de
moradores, a fim de gerar uma amostra representativa de entrevistados. Cabe ainda nessa etapa, visitas in
loco para análise técnica visual, elaboração e aplicação de questionários.
C.
Análise e cruzamento de dados coletados: nessa etapa, os dados obtidos junto aos moradores
através da aplicação do questionário final são avaliados e interpretados.
D.
Produção de gráficos sintético-ilustrativos da situação atual: os dados obtidos nas etapas B e
C são estruturados em forma de gráficos para facilitar a leitura e gerar dados quantitativos.
E.
Produção de diretrizes capazes de conferir melhorias à habitação referentes ao conforto
térmico: após as análises das etapas anteriores é feita uma avaliação global da situação atual das habitações
do Conjunto para, então, identificar alternativas que gerem melhoria do conforto térmico das mesmas.
Considerando o número total de famílias residente no Conjunto (146), faz-se necessário a definição de
uma amostra representativa de moradores a serem entrevistados. Para um limite de confiança de 95,5%,
considerando uma margem de erro de 22%, o tamanho da amostra será de 44 famílias (Tabela de Amostras
Casuais Simples para Níveis de Confiança de 95,5%, ORNSTEIN, 1992, p.80). A fim de diluir essa amostra
evitando que a investigação fique concentrada, utilizou-se do agrupamento dos blocos habitacionais em
função das condições do entorno imediato. Considerou-se, também as tipologias implantadas e o número de
vezes que as mesmas se repetem a fim de definir os grupos a serem analisados.
Após a definição dos grupos de análise, estabeleceu-se uma escala de
valores, indicada na Figura 5, para incorporação nos questionários teste e
final, aplicados na amostra representativa de moradores. A escala se faz
necessária durante a elaboração dos gráficos de análise dos resultados
obtidos com aplicação dos questionários, uma vez que atribui valor às
sensações de conforto de cada entrevistado. Desta forma, é possível
quantificar e qualificar a condição de conforto térmico apresentada na
unidade habitacional (UH) investigada.

Figura 5- Escala de valores para
avaliação do conforto térmico

O questionário teste foi aplicado em parcela reduzida da amostra
representativa e auxiliou na identificação de inconsistências antes da elaboração e aplicação do questionário
final. Em ambos os questionários há um cabeçalho de identificação da UH investigada, onde se deve
assinalar o Grupo e Tipologia ao qual pertencem e a identificação do morador, através dos dados: sexo; faixa
etária (entre 10-20 anos, 20-40 anos, 40-60 anos e 60 anos ou mais); tempo de residência no Conjunto;
número de moradores na UH; períodos (manhã: até 12h, tarde: 12h-18h e noite: 18h-06h) e cômodos de
maior permanência. A Figura 6 ilustra as questões relativas ao conforto térmico da habitação nos
questionários teste e final.

1952

5

Figura 6 - Questionário final aplicado – questões sobre o conforto térmico da unidade habitacional

3.3. Análises técnicas
Para avaliação técnica das condições de conforto térmico das habitações, analisou-se as condições de
sombreamento e insolação das edificações para os solstícios de inverno e verão através de simulações no
software Vectorworks, simulações para ventilação natural através do software Fluxovento e análise dos
parâmetros estabelecidos na norma ABNT NBR 15220:2003 para as condições de transmitância térmica,
capacidade térmica, atraso térmico e fator solar da envoltória, cobertura e para o dimensionamento de
aberturas para ventilação natural.

3.3.1. Sombreamento e insolação
Para simulação através do software Vectorworks, elaborou-se um modelo tridimensional do Conjunto,
adotando-se as cotas altimétricas e orientação solar do projeto somado ao uso de sombras a partir da
simulação do Sol para os Solstícios de inverno (21 de Junho) e verão (21 de dezembro), como indicado na
Figura 7. Escolheu-se os horários de 09h e 15:30h, considerando como principal diretriz os horários em que é
desejado sombreamento no período da tarde, horário de insolação mais crítica.

Figura 7 - Sombreamento das edificações – Solstício de Inverno e Solstício de Verão, respectivamente

3.3.2. Simulações para ventilação natural
A partir do software Fluxovento, que trabalha com a inserção de linhas representando as vedações e vãos
representando as aberturas, simulou-se as condições de ventilação natural no interior das habitações para
verificar a condição de ventilação cruzada estabelecida pela NBR 15220:2003-3 para a zona bioclimática 3,
onde está implantado o Conjunto. Na simulação, como o software não permite inserir dados mais complexos
como o tipo de esquadria ou mesmo sua área de ventilação, considerou-se metade do vão das aberturas para a
sala de estar e dormitórios, referente à parte móvel das esquadrias adotas.
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3.3.3. Transmitância térmica, capacidade térmica, atraso térmico e fator solar da envoltória e
cobertura
Adotando os métodos de cálculo descritos na parte 2 da norma de Desempenho térmico de edificações,
ilustrou-se, de forma quantitativa, as condições para vedações e coberturas das habitações do Conjunto e
comparou-se com os valores mínimos exigidos pela mesma. A Tabela 2, apresentada no item 4.1. Conforto
térmico, ilustra a situação das habitações.

3.3.4. Áreas de abertura para ventilação natural
De acordo com as diretrizes construtivas apresentadas pela Norma NBR 15.220 - 2 e 3 e, considerando as
características bioclimáticas de BH/MG (Zona Bioclimática 3), as aberturas devem proporcionar ventilação
cruzada no verão e apresentar tamanhos médios, ou seja, área maior que 15% e menor que 25% da área do
piso do ambiente.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
A seguir serão apresentados os resultados obtidos através da aplicação da APO e análises. Do total de 44
entrevistados, 28 são mulheres e 16 são homens com idades entre 20 e 60 anos, a maioria deles residentes do
Conjunto há, no mínimo, 03 anos e com preferência de permanência no ambiente estar da UH.

4.1. Conforto térmico
Para análise do conforto térmico, considerou-se os períodos
do dia e os cômodos de maior permanência, bem como os
períodos de verão, inverno e as sensações de frio e calor que
se sente. Não foi considerada, nesta análise, a presença de
dispositivos de proteção solar e/ou atenuadores da
propagação de calor na edificação, como isolantes térmicos.
De modo geral, os entrevistados consideraram as unidades
habitacionais muito desconfortáveis no verão (38,5%) e
confortáveis no inverno (54,48%) como demostra a Figura 8.

Figura 8 - Síntese para análise do conforto térmico

A maioria dos entrevistados atribuiu o desconforto no
verão á falta de árvores e ao posicionamento das aberturas que não permitem a circulação do ar no interior
das edificações, além disso, pelo fato de muitas habitações receberem insolação direta nos períodos da tarde,
a maioria das UHs permanece com as janelas fechadas, contribuindo para a inadequada manutenção da
temperatura interna.
A Tabela 2 Ilustra as condições de
conforto das UHs investigadas de acordo com
NBR 15220:2003. Nota-se que no caso das
vedações, com exceção da transmitância
térmica e do fator solar para as cores branco e
amarelo, o atraso térmico está cerca de 230%
acima do valor de referência, enquanto a
solução da cobertura apresenta, para
transmitância térmica, valor cerca de 180%
acima do valor de referência e para o fator
solar, valor cerca de 177% também acima dos
valores de referência.

Tabela 2 - Diretrizes de conforto térmico da ABNT NBR 15220:2005
para o zoneamento 3

4.1.1 Proposta para melhoria da condição de conforto térmico
Considerando soluções de impacto econômico reduzido, avaliou-se as colocações dos entrevistados e
admitiu-se valores padrão estabelecidos pela norma NBR 15220:2003-2 e 3 para definir a incorporação de
soluções construtivas capazes de otimizar o conforto térmico nas UHs. Em curto prazo, sugere-se:
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A.
Instalação de forro de PVC no segundo
pavimento de todas as UHs e incorporação de camada
argamassada na parte interna das vedações. A adoção das duas
intervenções tem impacto direto nos índices de transmitância
térmica, atraso térmico e fator solar para vedações e cobertura,
contribuindo para uma redução de 36,92% para o atraso térmico
das vedações e redução de 45,87% para a transmitância térmica
e 45,85% para o fator solar da cobertura. Através de documentos
disponibilizados pela URBEL (2000), SUDECAP (2016) e do
Plano local de habitação de interesse social – Belo Horizonte
(2010, p 103), constatou-se que o custo das intervenções sobre o
custo unitário das UHs é da ordem de 4,18%.
B.
Incorporação de dispositivos de proteção

solar nas unidades com fachada que recebe incidência solar
crítica (oeste-sudeste, norte-noroeste, sudoeste e noroeste) Figura 9 - Blocos habitacionais que deverão receber
dispositivos de proteção solar
e possuem ambientes de longa permanência (sala de estar
no primeiro pavimento e dormitório no segundo), como indicado na Figura 9.
4.2. Insolação
Considerou-se, para análise da insolação, os períodos do dia,
do ano e os cômodos de maior permanência, além da condição
da entrada de raios solares na habitação. Do total de
entrevistados, 28 (63,68%) alegaram terem tido necessidade de
inserir algum tipo de proteção nas janelas do primeiro
pavimento, enquanto 16 (36,32%), não. Quando questionados
sobre a entrada de raios solares nas habitações no período do
verão, a maioria dos moradores considerou desconfortável
(49,94%) a insolação incidente, enquanto, no período do
inverno, a maioria (75,01%) considerou confortável a entrada
dos raios solares, como indica a Figura 10.

Figura 10 - Síntese para análise das condições de
insolação

Devido à solução de planta (Figura 4) e implantação das unidades (Figura 7), durante o dia sempre
haverá um quarto sombreado e outro que recebe insolação direta ora na parte da manhã, ora na parte da tarde.
As áreas molhadas (cozinha, banheiro e área de serviço) localizadas no primeiro pavimento, em sua maioria,
recebem insolação entre o horário de 06h às 12h, enquanto o estar, em 50% das unidades, recebe insolação
durante todo o período da tarde e outros 50% apenas na parte da manhã.
Além disso, a falta de vegetação e de interferências do entorno próximo capazes de gerar
sombreamento nos blocos habitacionais condiciona uma situação em que a maioria das unidades recebe
insolação direta no período da tarde e tendem a permanecer com as janelas fechadas nos dois pavimentos. Os
moradores foram questionados sobre o período em que mais permanecem em casa e a maioria deles
confirmou ser entre 12h e 18h, período do dia em que a maioria das habitações recebe insolação crítica,
justificando o desconforto apontado para o período de verão.

4.2.1 Proposta para melhoria da condição de insolação
Como proposta, em longo prazo, propõe-se o plantio de árvores ao longo da via interna do conjunto a fim de
gerar sombreamento nas unidades dos blocos habitacionais.

4.3. Ventilação natural
Para avaliar a condição de ventilação natural das unidades, considerou-se a existência de dispositivos que
permitem a entrada de ar (janelas e portas), suas dimensões e a intensidade com que esse fluxo de ventilação
natural penetra na edificação. 40,86% dos entrevistados considera o tamanho das esquadrias confortável se
comparado ao tamanho das habitações e desconfortável o fluxo de ar que adentra nas mesmas, como indica a
Figura 11.
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Considerando a topografia local e a solução de
implantação dos blocos habitacionais em diferentes cotas
altimétricas, a maioria das edificações recebe um intenso
fluxo de ar, culminando para a resposta dos moradores
quando questionados sobre o conforto atribuído à ventilação
natural local, porém essa situação não configura condição
ideal de conforto térmico.
Ilustradas na Figura 12, estão as representações
gráficas para as simulações de ventilação natural nas
tipologias I e II respectivamente, ambas com as portas
fechadas e janelas abertas, demostrando como a disposição
desses elementos na planta influenciam na circulação da
ventilação natural na edificação. Considerando a NBR
15220:2003-3, as UH devem apresentar condição de
ventilação cruzada para garantir conforto, porém, nas
unidades tipo I não há efetiva ventilação cruzada nos
ambientes do primeiro pavimento. A situação mais crítica
ocorre nos quartos que, com uma só abertura para ventilação,
não apresentam nenhuma condição para ventilação cruzada.
No primeiro pavimento das unidades tipo II há um aumento
significativo da circulação de ar em função da ausência do
cômodo que configura o terceiro quarto nas unidades tipo I,
porém também não há condição satisfatória para ventilação
nos quartos localizados no segundo pavimento.

Figura 11 - Síntese para análise da ventilação natural

Figura 12 - Esquemas de ventilação natural para
unidades habitacionais tipo I e II com portas fechadas

Tabela 3 - Área de aberturas X prescrição da Norma ABNT NBR
A Tabela 3 ilustra a condição atual das
15220:2003 - 3
esquadrias das habitações, onde se constatou que
nenhuma delas atendem ao requisito da Norma
para o tamanho das aberturas. Contudo, se
compararmos as condições de ventilação das
habitações com as diretrizes colocadas pelo
Código de Edificações de Belo Horizonte, todos
os ambientes das unidades são considerados ventilados, exceto o Estar (Anexo III da Lei N° 9.725, 2009).

4.3.1 Proposta para melhoria da condição de ventilação natural
Para a questão da ventilação, em curto prazo, propõe-se a substituição das esquadrias existentes por
esquadrias que atendam a Norma NBR 15220:2003. Em médio prazo, a adoção de barreiras vegetais como
arbustos ou colocação de suportes para trepadeiras em pontos estratégicos (cota altimétrica mais alta e locais
onde não há presença de barreira física) contribuiria para melhor direcionamento dos fluxos de ar que
adentram nas habitações.

4.4. Iluminação natural
Com base nas sensações do corpo humano através de estímulos
visuais externos, considerou-se importante analisar a presença
de iluminação natural no interior das edificações, visto que
ambientes bem iluminados remetem a sensação de aconchego,
calor, conforto. Nesse sentido, questionou-se a intensidade,
propagação e controle da luz natural no interior da edificação, a
fim de correlacionar á escala de valores adotada (Figura 5).
63,56% dos moradores consideraram confortável a entrada de
luz do verão, enquanto 73,22% consideraram confortável a
entrada de luz natural no inverno, como indica a Figura 12.
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Figura 13 - Síntese da análise da iluminação
natural

9

5. CONCLUSÕES
Através da APO e análises técnicas das condições de conforto do conjunto habitacional Granja de Freitas III,
foi possível identificar aspectos específicos do ambiente construído que levam ao conforto ou desconforto
térmico do indivíduo. Notou-se, após as avaliações, que as deficiências encontradas vão além do projeto
arquitetônico das habitações, se relacionando também com a solução urbanística dada ao Conjunto.
Ao analisar as condições de conforto sobre a ótica da norma de Desempenho térmico de edificações,
verificou-se que a solução dada às paredes de vedação externa e interna não atendem em sua totalidade às
diretrizes colocadas pela mesma, o que garante que os moradores não tenham de fato conforto nas
habitações. O sistema de cobertura utilizado também não atende aos critérios de conforto térmico colocados
pela Norma, com exceção do índice de Atraso Térmico para o verão que permanece no limite.
Apesar de, nesse tipo de construção, o critério de economicidade ser fator decisivo na escolha de
materiais e soluções construtivas e de implantação, a norma de Desempenho térmico de edificações se
estabelece para que se atinja condições mínimas satisfatórias de conforto. Mesmo com índices enxutos, ela é
um instrumento importantíssimo para o dimensionamento dos sistemas construtivos empregados,
considerando que é o único normativo voltado às HIS no Brasil.
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CARACTERIZAÇÃO ARQUITETÔNICA DA TIPOLOGIA HABITACIONAL VERTICAL
EM BLUMENAU SC - AVALIAÇÃO FUNCIONAL E DE CONFORTO AMBIENTAL
Jakelline Kuba (1); Amilcar J. Bogo (2)
(1) Bolsista PIBIC-FURB, Curso de Arquitetura e Urbanismo, jakelline64@hotmail.com
(2) Arquiteto e Urbanista, Dr., Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo, arqbogo@furb.br
Universidade Regional de Blumenau – FURB, Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Laboratório de Conforto Ambiental - LACONFA/Grupo de Estudo e Pesquisa do Hábitat - GEPHabitat
Rua Antônio da Veiga, 140 – CP 1507, Blumenau–SC, 89030-903, Tel.: (47) 3321 0273

RESUMO
Este trabalho de pesquisa sobre caracterização arquitetônica da tipologia habitacional vertical em Blumenau
diagnosticou e avaliou as diferentes tipologias de edifícios numa amostra do bairro Victor Konder em
Blumenau SC, nas abordagens funcional e de conforto ambiental. O método de trabalho englobou as etapas
de visitas in loco, levantamento de dados de campo e de projetos, análises pós-projetos e análises específicas.
A análise da tipologia arquitetônica habitacional vertical foi realizada em trinta e quatro (34) edifícios num
bairro em intenso processo de crescimento pela verticalização. A avaliação realizada identificou maiores
deficiências nos edifícios nos critérios de avaliação de funcionalidade, quando comparado aos critérios de
conforto ambiental. Do total da amostra, nenhum dos edifícios atingiu o valor máximo na avaliação realizada
considerando os critérios de conforto ambiental e de funcionalidade.

Palavras-chave: arquitetura, edifícios verticais, funcionalidade, conforto ambiental

ABSTRACT
Architectural characterization of vertical housing buildings in Blumenau SC - Funcional and Enviromental
Comfort Evaluation
This paper presents the architectural characterization of the vertical housing typology in Blumenau
diagnosed and evaluated the different typologies of buildings for residential use in Blumenau,
their functional approaches and environmental comfort. The work method involved the stages of on-site
visits, field survey and project data, post-project analysis and specific analyzes. The analysis of the vertical
housing architectural typology was performed in a thirty-four building sample in the Victor Konder
area neighborhood, in Blumenau, which is in a process of great verticalization. The evaluation identified
bigger deficiencies in the functional evaluation criteria if compared to the environmental comfort criteria of
the buildings. From the total sample, none of the buildings reached the maximum value in the
performed evaluation if considering the criteria of environmental comfort and functionality.

Keywords: architecture, vertical buildings, functionality, environmental comfort.

1958

1. INTRODUÇÃO
Existem diversos trabalhos de pesquisa com objetivo de avaliar a qualidade do ambiente construído, desde os
espaços urbanos até as edificações, como nos edifícios de apartamentos, sob diferentes abordagens,
profundidades e objetivos, abordando as relações da arquitetura com psicologia, antropologia, entre outras.
Dentre tantos trabalhos da área de avaliação do ambiente construído, podem-se citar as pesquisas de
APO Avaliação Pós-Ocupação, ou aqueles sob enfoques específicos, como ergonômico, conforto térmico,
conforto luminoso, ventilação natural, desempenho térmico, funcionalidade, desempenho ambiental,
sustentabilidade, havendo farta literatura sobre o tema.
No enfoque de edifícios ofertados pelo mercado imobiliário para as classes de renda média, pode-se
citar Villa, Saramago e Alves (2015), que diagnosticaram a qualidade ambiental de empreendimentos
construídos em duas cidades de porte médio no Brasil (Uberlândia/MG e Ribeirão Preto/SP). A avaliação de
qualidade ambiental nos edifícios analisados foi realizada com base nas estratégias de sustentabilidade citadas
em diferentes métodos de certificação de edificações, (AQUA, LEED, Casa Azul CAIXA), identificando nos
mesmos as situações existentes, como as mais recorrentes, quanto aquelas com maior valor de pontuação dos
métodos. Os autores apontam para a incipiente incorporação de estratégias de sustentabilidade nos edifícios
investigados, indicando um baixo nível de consciência ambiental dos moradores.
Villa e Ornstein (2009) abordam em trabalho a discussão da qualidade espacial dos edifícios de
apartamentos a partir dos resultados obtidos em pesquisas de avaliação pós-ocupação APO, com vistas a
projetar apartamentos com qualidade arquitetônica. Os autores citam a proposição de um conjunto de métodos e
técnicas de APO com abordagem funcional, destinado a edifícios de apartamentos e elaborado a partir de
parâmetros homogêneos de maneira a constituir um método reaplicável. Foi realizada a aplicação da APO em
três estudos de caso na cidade de Ribeirão Preto SP, atestando o atendimento das demandas dos
moradores de maneira mínima, na medida em que identificou-se uma gama bastante variada de grupos
familiares morando em modelos repetidos e tripartidos de habitar. Várias sobreposições de atividades foram
identificadas nos cômodos dos edifícios estudados, que são projetados de maneira tradicional, baseados
na sua estanqueidade, compartimentação e monofuncionalidade.
Também Pickler e Bogo (2015) realizaram uma análise das estratégias arquitetônicas de conforto
ambiental (controle solar nas aberturas, ventilação natural, uso da luz natural e tratamento paisagístico exterior)
presentes em projetos de edificações verticais localizadas em Blumenau a partir da análise de material de
divulgação publicado em anúncios de jornais e sítios da internet. Como resultados da avaliação de 36 (trinta e
seis) projetos de edifícios verticais foi identificada a situação dominante de controle solar inadequado ou a
ausência deste nas aberturas. Das situações analisadas, quatro (4) não possuem nenhum controle solar nas
aberturas e dos trinta e dois (32) projetos restantes com controle solar do tipo fixo ou móvel, somente existe
adequação em oito (8) situações de controle fixo e oito (8) situações de controle móvel. Por outro lado, a
ventilação natural foi o quesito de melhor avaliação, com situação de adequação em trinta (30) projetos.
Sobre a avaliação da estratégia de controle solar em edificações em Blumenau, Uliano e Bogo (2013) e
Uliano e Bogo (2014) avaliaram edifícios verticais em dois bairros da cidade. Neste último trabalho os
resultados encontrados identificaram que somente em 67% dos ambientes de permanência dos apartamentos
avaliados existem elementos de controle solar ECS. Já deste percentual de ambientes citados, somente 37%
possuem soluções adequadas, revelando problemas de projeto de arquitetura. De todos apartamentos analisados,
somente 14% possuem todas as soluções arquitetônicas de controle solar como adequadas.
No enfoque de edifícios destinados à habitação de interesse social a partir de programas oficiais de acesso,
também existem diversos trabalhos de pesquisa.
A amostra de edificações desta pesquisa foi selecionada para o bairro Victor Konder (com área de 0,81
Km2), que de acordo com SIGAD (2015) apresentou de 2005 até 2010 um aumento de 2714 habitantes para
4617, de 1595 domicílios para 1990, numa relação população/domicílio de 1,7 para 2,3, inferior a da área
urbana da cidade, de 3,1 para 3 no mesmo período de análise. Ainda segundo o mesmo autor, em 2005 o bairro
Victor Konder possuía uma densidade de 3282 habitantes/km2 (4a maior dos bairros da cidade), aumentada para
5694 habitantes/km2 em 2010 (1a maior dos bairros da cidade), muito superior ao do centro (2111 hab/km2),
num crescimento populacional de 70% (2005-2010), o maior de todos os bairros da cidade.

2. OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa foi de identificar, conhecer, analisar e diagnosticar as diferentes tipologias
arquitetônicas de edifícios verticais para uso habitacional no bairro Victor Konder em Blumenau, nas
abordagens funcional e conforto ambiental.
Visando atingir este objetivo, foram realizadas etapas metodológicas visando:
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I) Avaliação das tipologias arquitetônicas de edifícios verticais para uso habitacional na abordagem de
conforto ambiental, avaliando as variáveis:
a) Controle solar nos ambientes de permanência prolongada;
b) Ventilação natural cruzada: a partir de apto com no mínimo 2 fachadas em orientações diferentes;
c) Iluminação e ventilação natural em todos banheiros e lavabos;
d) Paisagismo com sombra arbórea no térreo, defronte a edificação.
II) Avaliação das tipologias arquitetônicas de edifícios verticais para uso habitacional na abordagem
funcional, avaliando as variáveis:
e) Dimensão adequada dos ambientes;
f) Acessibilidade dos PNE nas áreas comuns do edifício;
g) Proteção contra intempéries (cobertura) no acesso principal;
h) Flexibilidade do projeto arquitetônico do apto.

3. MÉTODO
Para a caracterização arquitetônica da tipologia habitacional vertical em Blumenau SC, com as avaliações
funcional e de conforto ambiental, foram realizadas as seguintes etapas:

3.1. Definição da amostra de estudo dentro do bairro Victor Konder: bairro próximo ao centro.

Figura 1: Mapa da área do bairro Victor Konder, com as edificações analisadas em alaranjado. Fonte: Prefeitura de Blumenau

3.2. Levantamento dos dados contextualizadores: mapas, plantas, projetos, dados das edificações: foi
recolhido o material de análise de trinta e quatro (34) edifícios verticais localizados no bairro, todos com mais
de quatro (4) pavimentos.

3.3. Desenvolvimento dos critérios de avaliação nas abordagens conforto ambiental e funcional.
Estes critérios foram desenvolvidos pelos autores, com base na revisão de literatura, focando na
avaliação de projeto nas abordagens funcional e de conforto ambiental. Os critérios foram definidos como
mínimos e essenciais para uma qualidade mínima na avaliação de uma edificação.
Num primeiro momento, foi realizada uma análise da tipologia das edificações e dos apartamentos,
potencial influenciadora de aspectos funcionais e de conforto ambiental.

3.4. Identificação tipológica dos edifícios
Para o estudo da tipologia edilícia de análise no bairro Victor Konder, foram identificadas três
tipologias que definem as existentes do lugar, conforme visto na figura 2 adiante:

1960

1- Edifício com embasamento, arborização e sem recuo da rua.

Vista
Planta
2- Edifício sem embasamento, com arborização torre com recuo da rua.

Vista
Planta
3-Edifício sem embasamento, sem arborização e sem recuo da rua

Vista

Planta

Figura 2 – Tipologias dos edifícios.

3.5. Identificação tipológica das plantas baixas: tipos de layout de planta baixa no pavimento tipo.
Foram definidos quatro tipos de planta baixa do pavimento tipo, conforme visto na figura 3 adiante:
Dois apartamentos por andar:

Um apartamento por andar:

Planta

Planta

Seis ou mais apartamentos por andar:

Quatro apartamentos por andar:

Planta

Planta
Figura 3 – Tipologias edilícias de apartamentos

3.6. Análises das edificações: edifícios verticais localizados no bairro Victor Konder.
Adiante na figura 4 são apresentadas imagens ilustrativas de alguns dos edifícios analisados.
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Figura 4 – Exemplo de edifícios verticais multifamiliares

Após a identificação tipológica do edifício e do layout de cada apartamento, foi definida a metodologia
de avaliação, englobando as abordagens de conforto ambiental e de funcionalidade, com oito (8) critérios de
avaliação, conforme visto adiante nas tabelas 1 e 2:
Tabela 1 – Critérios de avaliação de conforto ambiental.

Critérios de Avaliação

-1

0

+1

CONFORTO AMBIENTAL

Inadequado

Parcial

Adequado

Sem elementos
CSA - Controle Solar nos
controle solar
ambientes de permanência
quartos e sala

de
Somente nos quartos Nos quartos e na sala
em
(venezianas por ex.)
(sacada por ex.)

VNC - Ventilação natural Apto com somente 1 Apto com 2 fachadas, Apto com mais de 2
e
lados
cruzada: a partir de apto com fachada (em uma única com janelas em lados fachadas
adjacentes
adjacentes e opostos
no mínimo 2 fachadas em orientação solar)
orientações diferentes
IVNBL - Iluminação e Banheiros
sem Banheiros
com Banheiros e lavabos
ventilação natural em todos iluminação
e iluminação
e com
iluminação
e
banheiros e lavabos
ventilação natural (uso ventilação natural e ventilação natural
lavabo com duto, etc
de dutos, etc)
tratamento Com
tratamento
PSA - Paisagismo com Sem
sombra arbórea no térreo, paisagístico, somente paisagístico
defronte a edificação
áreas pavimentadas
majoritário
com
gramíneas,
flores,
arbustos e forragens.

Com
tratamento
paisagístico
amplo:
árvores,
arbustos,
forragens, gramíneas

Na tabela 1 anterior, são descritos os atributos necessários para a avaliação de conforto ambiental em
quatro (4) critérios definidos, aplicados as situações encontradas em cada edifício de análise. Para cada critério
de análise existe a possibilidade de três situações: inadequada, parcial e adequada, cada qual com seu respectivo
peso numérico.
Tabela 2 – Critérios de avaliação de funcionalidade.

Critérios de Avaliação

-1

0

+1

FUNCIONALIDADE

Inadequado

Parcial

Adequado

DAA - Dimensão adequada Dimensão
mínima Dimensão
mínima Dimensão
mínima
dos ambientes
igual ao de parâmetros maior
ao
de maior ao de parâmetros
de HIS
parâmetros de HIS
de classe média
nenhuma Acessibilidade
Acessibilidade completa
APNE - Acessibilidade dos Sem
somente para uso do para todas áreas comuns
PNE nas áreas comuns do acessibilidade
edifício
acesso
social
e do edifício
elevador
PCI

-

Proteção

contra Sem cobertura

Com
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cobertura

só Com cobertura junto ao

intempéries (cobertura)
acesso principal

no

junto ao alinhamento alinhamento e até a
ou cerca
porta principal

FPA - Flexibilidade do projeto Uso
de
paredes
arquitetônico do apto
internas autoportantes
que não podem ser
retiradas

Uso de sistemas usuais
de paredes internas
que
podem
ser
retiradas

Uso de sistemas secos
(novos) de paredes
internas que podem ser
retiradas

Na tabela 2 anterior são descritos os atributos necessários para a avaliação de funcionalidade em quatro
(4) critérios definidos, aplicados as situações encontradas em cada edifício de análise. Para cada critério de
análise existe a possibilidade de três situações: inadequada, parcial e adequada, cada qual com seu respectivo
peso numérico.
No atributo dimensão adequada dos ambientes (DAA), foi adotado como base de comparação para a
dimensão mínima os valores de Ornstein, Roméro e Cruz (1997) da tabela 3 adiante, adequados para situação de
habitação de interesse social - HIS. Já para o valor máximo utilizamos os valores de Boueri (1989), conforme
apresentado adiante na tabela 4:
Tabela 3 –Dimensão mínima de ambientes. Fonte Ornstein, Roméro e Cruz (1997)

Área útil (m2)

Dorm. 1
7,80

Dorm. 2
7,70

Sala
10,19

Cozinha
6,27

Banheiro
3,03

A.S.
1,46

Tabela 4 –Dimensão mínima de ambientes. Fonte Boueri (1989)

Sala
Cozinha
Banheiro
Total

Áreas em m2 Boueri (1989)
Dormitório 1
Dormitório 2
Área serviço
57,80

15,00
7,20
4,20

14,00
12,00
5,40

Com base na avaliação de cada um dos 4 critérios referentes à Conforto ambiental e 4 critérios
referentes à Funcionalidade, cada edificação analisada tem uma identificação de situação que corresponde a um
valor específico (máximo de + 4 e mínimo de -4), totalizando um somatório identificador de melhor ou pior
avaliação, segundo a escala adiante:
Escala de avaliação de nove pontos:

(Pior situação) -4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4 (Melhor situação)

3.7. Aplicação do método de análise para um edifício:
Adiante é apresentado a título de exemplo a aplicação do método de análise para o Edif.
Ravenna, com os dados iniciais, as figuras 5,6,7 e 8 e as tabelas 3 e 4.
Rua: Waldemar Medeiros, nº64
Residencial Ravenna
Número de pavimentos tipo: 10
Área construída: 403,62m²
Construtora: Construtora Nova Trento
Projeto Arquitetônico: Construtora
Tipologia do edifício: segundo classificação antes definida
Tipologia dos apartamentos: segundo classificação antes definido

Figura 5: Planta de situação, Escala 1:500
Fonte: Prefeitura Municipal de Blumenau

Figura 6: Fachada frontal Sudeste
Fonte: Jakelline Kuba
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Ano: 2005

Figura 7: Planta baixa do pavimento tipo
Fonte: Construtora Nova Trento

Figura 8: Vista frontal da rua com acesso social e garagem
Fonte: Jakelline Kuba

Tabela 3 – Aplicação dos critérios de avaliação de conforto ambiental.

Critérios de Avaliação

-1

0

+1

CONFORTO AMBIENTAL

Inadequado

Parcial

Adequado

CSA - Controle Solar nos ambientes
de permanência

Nos quartos e na sala.

VNC - Ventilação natural cruzada: a
partir de apto com no mínimo 2
fachadas em orientações diferentes

Somente em lados
adjacentes.

IVNBL - Iluminação e ventilação
natural em todos banheiros e lavabos

Banheiros e lavabos com
iluminação
e ventilação
natural.

PSA - Paisagismo com sombra
arbórea no térreo, defronte a
edificação

Tratamento
paisagístico
majoritário com gramíneas,
flores, arbustos e forragens.
Arborização pontual.

Tabela 4 – Aplicação dos critérios de avaliação de funcionalidade.

Critérios de Avaliação

-1

0

+1

FUNCIONALIDADE

Inadequado

Parcial

Adequado

DAA - Dimensão adequada dos
ambientes

Dimensão mínima maior ao
de parâmetros de classe
média

APNE - Acessibilidade dos PNE nas
áreas comuns do edifício

Sem nenhuma
acessibilidade

PCI - Proteção contra intempéries
(cobertura) no acesso principal

Sem cobertura.

FPA - Flexibilidade do projeto
arquitetônico do apto

Uso de sistemas usuais de
internas
não
paredes
portantes, que podem ser
retiradas.
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS
Os resultados agrupados para os 34 edifícios analisados, devidamente organizados segundo a avaliação
de conforto ambiental e de funcionalidade, segundo a escala adotada, são adiante apresentados nas tabelas 5 e 6.
Tabela 5 – Resultados da avaliação nos critérios de conforto ambiental dos Edifícios 1- 34.

Critérios de Avaliação

1

2

3

4

5

6

7

CSA

+1

+1

+1

+1

0

+1

0

VNC

0

0

+1

0

0

0

+1

+1

+1

0

0

PSA

0

-1

0

0

Avaliação no critério
analisado

+2

+1

+3

14

15

8

9

10

11

12

13

0

-1

+1

+1

+1

+1

0

0

+1

0

0

0

+1

0

+1

+1

0

+1

0

0

+1

+1

+1

-1

+1

0

0

0

0

0

+1

+1

+2

0

+2

0

+2

+1

+1

+3

16

17

18

19

20

CONF. AMBIENTAL

IVNBL

Critérios de Avaliação

21

22

23

24

25

26

CONF. AMBIENTAL
CSA

+1

0

+1

+1

+1

+1

+1

0

+1

+1

0

+1

0

VNC

+1

0

0

0

+1

0

+1

0

0

0

0

0

0

IVNBL

+1

+1

-1

+1

0

0

+1

0

+1

0

0

0

0

PSA

0

+1

+1

+1

+1

0

+1

+1

0

0

-1

-1

-1

Avaliação no critério
analisado

+3

+2

+1

+3

+3

+1

+4

+1

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

CSA

+1

0

0

+1

+1

+1

0

0

VNC

+1

0

0

0

0

+1

0

0

IVNBL

+1

0

0

+1

+1

+1

+1

0

PSA

+1

+1

+1

0

0

0

0

+1

Avaliação no critério
analisado

27

28

29

30

31

32

33

34

Critérios de Avaliação
CONF. AMBIENTAL
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Tabela 6 – Resultados da avaliação nos critérios de funcionalidade dos Edifícios 1- 34.

Critérios de Avaliação

1

2

3

DAA

+1

0

+1

APNE

--1

-1

PCI

-1

FPA

4

5

6

7

8

9

0

-1

+1

-1

0

-1

-1

0

-1

0

-1

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

-2

+1

14

15

10

11

12

13

0

+1

+1

+1

0

-1

-1

0

-1

+0

+1

0

0

0

0

0

-0

0

0

0

0

0

-2

0

0

-1

0

+1

0

FUNCIONALIDADE

Avaliação no critério
analisado
Critérios de Avaliação

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

FUNCIONALIDADE
DAA

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

0

-1

0

0

APNE

-1

-1

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

0

0

0

PCI

0

0

0

0

0

+1

0

+1

+1

0

0

0

+1

FPA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0

-1

-1

0

0

+1

+1

0

0

0

-1

-1

0

+1

Avaliação no critério
analisado
Critérios de Avaliação

27

28

29

30

31

32

33

34

DAA

+1

0

0

0

0

0

0

0

APNE

-1

-1

0-1

-1

-1

-1

0

-1

PCI

0

+1

0+1

+1

+1

+1

0

+1

FPA

0

0

+0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FUNCIONALIDADE

Avaliação no critério
analisado

A avaliação final dos 34 edifícios analisados, considerando juntos os critérios de conforto ambiental e
funcionalidade, é adiante apresentada na tabela 7.
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Tabela 7 – Resultados da avaliação final nos critérios de conforto ambiental e funcionalidade dos Edifícios 1- 34.

Edifícios Analisados
Avaliação
final
edifício: CA e F

do

1

2

3

4

5

6

7

8

-1

+1

+3

+1

-1

+3

-2

+2

9
0

10

11

12

13

+1

+1

+2

+3

23

24

25

26

Edifícios Analisados
Avaliação
final
edifício: CA e F

do

14

15

16

17

18

19

20

21

22

+2

+1

+1

+3

+4

+2

+4

+1

+1

0

-2

0

0

Edifícios Analisados
Avaliação
final
edifício: CA e F

do

27

28

29

30

31

32

33

34

+4

+1

+1

+2

+2

+3

+1

+1

4.1. Avaliação
Nos critérios de avaliação de conforto ambiental, somente um (1) dos 34 edifícios apresentou valor máximo
de avaliação (+4). Cinco (5) edifícios apresentaram valor + 3, próximo a melhor avaliação. O valor
dominante de avaliação é de +1, identificado em oito (8) edifícios. A média geral dos vinte e dois edifícios
foi de +1,77.
Nos critérios de avaliação de funcionalidade, nenhum dos 34 edifícios apresentou valor máximo de
avaliação (+4). Quatro (4) edifícios apresentaram valor + 1. O valor dominante de avaliação é de 0,
identificado em onze (11) edifícios. A média geral dos vinte e dois edifícios foi de +0,31, numa situação de
avaliação inferior ao do critério de avaliação de conforto ambiental.
Devido aos baixos valores na avaliação de funcionalidade, nenhum dos edifícios avaliados atingiu o
valor máximo possível (4 + 4 = +8), sendo que somente dois (2) edifícios atingiram o valor de +4.

5. CONCLUSÕES
Este trabalho de pesquisa sobre caracterização arquitetônica da tipologia habitacional vertical em Blumenau,
diagnosticou e avaliou as diferentes tipologias de edifícios para uso habitacional em Blumenau, nas
abordagens funcional e de conforto ambiental
A avaliação de funcionalidade, que comumente é entendida nos projetos de arquitetura como critério
básico de atendimento, não obteve bons resultados. Isto em parte se deve ao fato de os conjuntos de critérios
de análise serem mais abrangentes do que somente dimensão mínima dos ambientes, ou seja, englobou
outros critérios mais amplos, como a acessibilidade dos PNE nas áreas comuns do edifício, proteção contra
intempéries (cobertura) no acesso principal, e flexibilidade do projeto arquitetônico do apartamento.
A avaliação de conforto ambiental obteve resultados melhores quando comparada com a avaliação de
funcionalidade; no entanto, estão abaixo do esperado, identificando-se deficiências principalmente quanto a
ventilação natural cruzada (a partir de apto com no mínimo 2 fachadas em orientações diferentes),
relacionada a tipologia dos apartamentos e do pavimento tipo dos edifícios.
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RESUMO
Com o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias e o surgimento de novas demandas ambientais,
econômicas e sociais, os edifícios e sistemas prediais estão cada vez mais complexos, e os projetistas cada
vez mais interessados em compreender a melhor forma de concepção dessas construções. Nas primeiras fases
do processo de desenvolvimento de projeto o controle é maior e as alterações apresentam menores demandas
de tempo, características que tornam as primeiras fases de projeto as mais adequadas para implementação de
soluções projetuais eficientes. Assim posto, é essencial - por parte do projetista - uma compreensão clara das
atividades, problemas, necessidades e condicionantes do projeto envolvidas nessa etapa inicial, evitando
equívocos ou utilização de soluções pouco eficientes. Nessa perspectiva, esse trabalho tem como objetivo
geral desenvolver um jogo como ferramenta de ensino de arquitetura baseado na programação arquitetônica
e com ênfase nos fatores de conforto ambiental. A proposta foi desenvolvida em forma de jogo de tabuleiro e
vislumbrou a capacitação dos alunos no curso de graduação na definição de diretrizes projetuais de conforto
ambiental a partir da análise cruzada das variáveis de conforto térmico, lumínico e acústico. Como
resultados, o jogo possibilitou uma dinâmica diferenciada em sala de aula, estimulando os alunos no trabalho
em equipe e propiciando a eles uma maior percepção de conforto ambiental, a partir da necessidade de
análises alternadas e cruzadas das categorias de conforto, possibilitando a compreensão de influências e
relações que antes não eram observadas nos estudos.
Palavras-chave: programação arquitetônica, conforto ambiental, gameficação.

ABSTRACT

The development of new products and technologies, and the emergence environmental, economic and social
demands, made buildings and its systems more complex; and architects are increasingly interested in
understanding the best way of designing these constructions. In initial project process the architect has more
control and the changes represent less time demands, characteristics that make the initial project process
more suitable for implementing efficient environmental project solutions. It is essential for architect a clear
understanding of the activities, problems, needs and constraints of the project involved in this initial stage,
avoiding misunderstandings or use of inefficient solutions. In this perspective, the objective of this paper is
to develop a game as a teaching architecture tool based on architectural programming with emphasis on
environmental comfort factors. It was developed as a board game for teaching students in the architecture
undergraduate course in the definition of design guidelines for environmental comfort based on the cross
analysis of thermal, light and acoustic comfort variables. As result, the game allowed a good dynamic in the
classroom, stimulating the students in the teamwork and giving them a greater perception of environmental
comfort, from all comfort categories analysis, making possible the understanding of influences and
relationships between then that were not previously observed in the studies.
Keywords: Architectural programming, environmental comfort, gamefication.
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1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de novos produtos e tecnologias associado ao surgimento de novas demandas sociais,
econômicas e ambientais está tornando os edifícios e sistemas prediais cada vez mais complexos, suscitando,
portanto, maior atenção dos projetistas. Durante o processo de concepção de espaços arquitetônicos,
conforme as etapas de projeto avançam, as possibilidades de influência sobre o projeto são reduzidas - e os
gastos de recursos relacionados a modificações aumentam. Por conseguinte, quanto maior o tempo investido
nas primeiras etapas, menores são as chances de erro e eventual necessidade de modificações em etapas
posteriores, representando uma economia de tempo e dinheiro, bem como evitando a propagação de uma
falha para os demais participantes do processo (FAATZ, 2009). Ademais, as primeiras decisões projetuais
são mais permanentes que as posteriores e têm um impacto significativo no consumo de energia das
construções e na qualidade do conforto dos usuários: questões cruciais para o desenvolvimento de projetos
(HEYWOOD, 2015).
A recente crise energética nacional aliada à degradação dos ambientes urbanos e à pressão ambiental e
social pela redução de consumo demonstram a necessidade da compreensão do espaço urbano e
aproveitamento eficiente de todos os recursos naturais disponíveis, haja vista a criação de lugares adequados,
confortáveis e sustentáveis. Rodrigues (2014), Lopes (2010) e Araújo (2006) afirmam que as primeiras
decisões de projeto, frequentemente, são as mais influentes na garantia de um bom desempenho de conforto
térmico, lumínico e acústico, destacando a importância do papel do projetista no planejamento e
desenvolvimento de espaços adaptados ao clima local e confortáveis aos seus usuários. Assim posto, pode-se
assumir que a definição correta dos problemas nas fases iniciais do desenvolvimento do projeto é essencial
para o melhor aproveitamento das variáveis de conforto ambiental dos espaços. Não obstante, os problemas
de projeto nem sempre são de fácil identificação e compreensão e, para que o projetista possa atuar de forma
eficiente, tal percepção é imprescindível, incluindo todas as necessidades e condicionantes que cercam os
agentes envolvidos no projeto (LAWSON, 2011; JOURDA, 2009). Nesse contexto, ressalta-se a importância
da programação arquitetônica - etapa em que os dados são levantados e sistematizados para melhor
percepção da gama problemas envolvidos ao projetar, possibilitando ao projetista a escolha de caminhos
mais sólidos e eficientes. (PEÑA & PARSHALL, 2011; HERSHBERGER, 2000; WADE, 1984).
Os fatores ora mencionados exemplificam a importância do aprofundamento das competências de
conforto ambiental e conhecimentos das etapas de programação arquitetônica na prática profissional - os
quais devem ser garantidos durante a formação dos arquitetos e urbanistas nos cursos de graduação
(BRASIL, 1994; BRASIL, 2006). Desse modo, as questões envolvidas no ato de projetar devem ser
estudadas de maneira holística, com uma abordagem interdisciplinar que integre os diferentes saberes para
que o futuro profissional compreenda o conteúdo e tenha competência para aplica-lo ao longo do projeto,
desde suas etapas iniciais. Dessa forma, as ferramentas utilizadas para o ensino de conforto ambiental têm
influência direta na percepção dos conteúdos e expressão dos mesmos nos projetos. De acordo com Moreira
et al (2016), atualmente fazem-se necessárias abordagens de ensino que envolvam mais a atenção do aluno,
as quais podem ser feitas a partir da introdução de novas dinâmicas.
Nesse contexto, os jogos têm um papel fundamental no crescimento pessoal, a partir da alta
capacidade de envolvimento dos jogadores e da possibilidade de treinamento a partir da “gameficação”, que
tem por objetivo encontrar o conceito central de uma experiência e torna-la mais didática, divertida e
engajadora, mostrando-se uma ferramenta eficiente para utilização em sala de aula. Assim, a hipótese
proposta neste trabalho é de que a prática do jogo em sala de aula auxilia o aluno, de forma divertida e
eficiente, na formação de uma visão holística sobre as condicionantes de conforto ambiental durante as
etapas iniciais da concepção de projetos, a partir da capacitação nos métodos de programação arquitetônica.
Este trabalho tem como justificativa a relevância do ensino de conforto ambiental no curso de
graduação em Arquitetura e Urbanismo. Essa significância é nítida a partir de quatro constatações que
repercutem diretamente na formação dos projetistas: 1) a capacidade de projetar ambientes adequados ao
meio em que o espaço se insere é um requisito básico para a formação de alunos no curso de graduação; 2) a
recente aprovação da obrigatoriedade da norma de desempenho para as edificações (NBR 15.575), a qual
delega a responsabilidade de garantir qualidade ambiental em seus projetos aos projetistas, logo, os alunos,
mais do que nunca, devem integrar ao seu processo de projeto as análises necessárias para o entendimento
dos fatores que podem influenciar o desempenho de conforto da edificação; 3) projetar espaços inseridos na
complexidade do meio urbano atual demanda um conhecimento integrado das condicionantes de conforto
térmico, acústico e lumínico, que devem ser analisadas simultaneamente, a fim de observar possíveis
influências entre elas; e 4) os processos envolvidos na definição de um programa de necessidades completo
(programação arquitetônica) são ferramentas eficientes para auxílio do aluno na investigação, entendimento e
proposição de diretrizes projetuais, fatores que podem dar suporte ao desenvolvimento de projetos eficientes.
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2

OBJETIVO

Esse trabalho tem como objetivo a concepção de um jogo para o auxílio no desenvolvimento da
programação arquitetônica focada nas condicionantes de conforto ambiental, direcionado ao ambiente de
ensino de projeto de arquitetura.

3

MÉTODO

Para o desenvolvimento do jogo, a metodologia foi dividida em cinco etapas. A primeira etapa está
relacionada ao estudo e síntese das fases do processo de projeto apresentadas por McGinty (1984), Markus &
Maver (apud LAWSON, 2011) e Melhado (2005), a fim de identificar as atividades realizadas durante o préprojeto. Como resultado, foram identificadas seis atividades, ordenadas de forma a permitir uma construção
lógica do desenvolvimento da programação arquitetônica dentro do formato de jogo (Figura 1).

Figura 1: Sequência de realização de atividades de etapa de pré-projeto para o jogo proposto.

Na segunda etapa, foram estudados métodos de programação arquitetônica apresentados por Peña &
Parshall (2012) e Hershberger (2000), e foram selecionadas características relacionadas as variáveis de
conforto térmico (KATZSCHNER, 1997; CRUZ, BARBIRATO, 2013; VASCONCELLOS; CORBELLA,
2007), lumínico (SANTOS , 2007; LARANJA, 2010; LI et al, 2006) e acústico (SIMÕES, 2011; SOUZA et
al, 2014; CARVALHO, 2010) a serem trabalhadas nas etapas de pré-projeto. Como resultado obteve-se a
seleção das características apresentadas a seguir. Para o conforto térmico, tem-se: direcionamento do vento
através das edificações; uso e ocupação do solo (distribuição e gabarito das edificações); sombreamento de
elementos naturais ou construídos; e cores e acabamentos de revestimento das superfícies externas a
edificação. Para conforto lumínico, tem-se: percurso do sol (analisado através da carta solar do local);
gabarito das edificações vizinhas; largura das vias; geometria da quadra e dos edifícios; elementos de
vegetação; e coeficiente de reflexão dos materiais de acabamentos das superfícies (cores e texturas). Para
conforto acústico, tem-se: fontes, intensidades e periodicidade dos ruídos do entorno através dos usos do
local; influência da ventilação na distribuição dos ruídos; presença de elementos naturais ou artificiais
capazes de influenciar o comportamento sonoro da área; influência da topografia sobre o ruído.
Na terceira etapa houve a síntese de todos os conteúdos estudados nas etapas anteriores, a partir das
metodologias SG+ (ALVES, 2015), ADDIE (FOREST, 2015) e MDA (DETERDING et al, 2011), bases
para a concepção do jogo a partir dos elementos característicos de um “bom jogo” definidas por McGonigal
(2012). A quarta etapa constou do desenvolvimento da estrutura do jogo e sua aplicação-teste. Na quinta e
última etapa houve a aplicação, análise e melhoramento do jogo-teste.
O jogo teve como público-alvo os alunos do sétimo período do curso de graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, abrangendo um total de três turmas nos
períodos letivos de 2015.2, 2016.1 e 2016.2, resultando em um total de 59 participantes.
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4.1

RESULTADOS
Concepção do jogo

O jogo foi desenvolvido com foco na análise integrada das condicionantes de conforto térmico, lumínico e
acústico das áreas externas do entorno imediato de uma edificação existente, utilizando métodos de
programação arquitetônica. Foi desenvolvido, portanto, um jogo de tabuleiro para auxílio aos alunos na
criação de uma visão holística sobre as variáveis de conforto ambiental durante a fase de pré-projeto para
auxílio no desenvolvimento do programa de necessidades.
A partir da sistematização das metodologias de gameficação e programação arquitetônica e das
variáveis de conforto ambiental, foi possível definir a estrutura lógica do jogo, de acordo com a Figura 2.
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Essa estrutura foi utilizada como referência tanto para a seleção dos objetivos e dinâmicas dentro do jogo,
como também ferramenta de controle das modificações das versões do jogo após as avaliações.

Figura 2: Etapas das atividades do jogo.

O jogo busca estimular o trabalho em equipe e o desenvolvimento de uma visão global sobre o entorno de
uma edificação existente, de modo que os alunos possam entender melhor o contexto de conforto ambiental.
Ao término da dinâmica, os discentes devem estar capacitados no desenvolvimento de diretrizes projetuais
de conforto ambiental para auxílio no desenvolvimento de projetos ambientalmente eficientes.
Durante toda a atividade, são feitos questionamentos relacionados a conforto ambiental, por meio dos
quais os jogadores são estimulados a discussões com o objetivo de desenvolver análises em formatos de
croquis e pequenos textos, tendo como auxílio as observações em campo (previamente realizadas com
auxílio de listas de checagem e equipamentos) e utilização dos conhecimentos teóricos das disciplinas de
conforto ambiental. As vantagens dessa forma de abordagem foram a eliminação da necessidade de
computadores e treinamento em softwares, bem como o estímulo do pensamento lógico, da observação e da
discussão em equipe de forma ágil.

4.2

O jogo

O “DESEN.P.A.C.A.” (palavra referente a junção de “Desenvolvimento de programação arquitetônica
de conforto ambiental”) é um jogo de tabuleiro competitivo entre componentes do mesmo grupo e entre as
outras equipes, mesclando momentos de cooperatividade. Deve ser jogado com grupos entre três e cinco
pessoas, com duração média de duas horas e meia. Durante a dinâmica, existem duas formas de vencer o
jogo: (1) individualmente: vence o jogador que mais pontuar dentro do grupo e (2) em grupo: vence a equipe
que mais pontuar, levando em consideração a somatória dos pontos de cada componente do grupo. O
tabuleiro do “DESEN.P.A.C.A.” encontra-se na Figura 3. No tabuleiro são identificadas as etapas presente
na fase de programação, a fim de conscientizar o jogador de que dados e atividades são necessárias para a
definição do programa de necessidades.
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Figura 3: Amostra do tabuleiro da versão final do jogo.

A dinâmica do jogo foi dividida em três etapas. Ei-las:
A primeira etapa é chamada de “Brainstorm Silencioso”, onde uma carta de questionamento (Figura
4) é lida em voz alta e todos os participantes, individualmente, respondem-na dentro de um tempo
cronometrado de 80 segundos. Exemplo: “Como é a carta solar do entorno?”, “Identifique os usos do
entorno”, entre outras. Quando o tempo se esgota, a questão seguida é respondida e assim por diante, até que
todas as perguntas sejam respondidas. Ao final dessa etapa, os participantes leem novamente as questões uma a uma - e cada jogador apresenta e defende a sua resposta. Em seguida, há uma votação em que cada
participante elege a melhor resposta (que não seja a sua própria). O jogador com mais votos ganha os pontos
referentes à questão e anda as casas correspondentes no tabuleiro. Essa sequência se repete até que todas as
questões tenham sido defendidas. Conforme as melhores respostas forem sendo escolhidas, os desenhos vão
sendo compilados em um desenho comum e complementados com as discussões em grupo, formando uma
base de análises coletiva com os integrantes do grupo.

Figura 4: Cartas de questionamentos.

A segunda fase é chamada de “Corrida de equipes”, na qual o jogador faz uma dupla com o jogador à
sua direita para responder as questões relativas às variáveis de conforto ambiental, dentro do tempo de 80
segundos, utilizando a mesma dinâmica de cartas apresentada na fase anterior. Essa etapa permite que os
jogadores possam trabalhar em equipe a partir das discussões e das diferentes observações de cada
integrante. A votação da melhor resposta ocorre logo depois do fim do tempo da resposta, onde os jogadores
vencedores da dupla avançam individualmente no tabuleiro. No fim do turno, novas duplas são formadas e o
jogo continua até o fim das perguntas.
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A terceira parte é chamada de “Programa de Necessidades”. Nessa etapa, o jogador com maior
pontuação é definido como vencedor dentro do grupo ganha o posto de “Líder da Equipe” - que tem a
responsabilidade de conduzir as discussões para a escolha das melhores estratégias de abordagem dos
problemas (a partir das Cartas de Estratégias) (Figura 5) e redigir o texto final das diretrizes projetuais
(Potencialidades e Debilidades) para cada variável de conforto ambiental, no documento de Programa de
Necessidades (Figura 6). Neste momento, o Monitor da atividade participa pontualmente para garantir que as
diretrizes estejam sendo construídas da forma correta.

Figura 5: Cartas de estratégia.

Figura 6: Folha do Programa de Necessidades.

Para a definição das diretrizes projetuais de conforto foi necessária a criação de uma estrutura de fácil
compreensão dos alunos, para que fosse possível a distinção entre solução e diretriz projetuais. Como
resposta para esse problema, a definição das diretrizes projetuais do jogo foi organizada da seguinte forma: a
partir da observação das questões do jogo, os alunos identificam uma potencialidade e debilidade do local e,
a partir do uso das cartas de estratégia são definidas as diretrizes a serem utilizadas pelos projetistas para a
solução dos problemas (Figura 7). Nessa lógica, os alunos são estimulados a desenvolver diretrizes que
abordem claramente o problema a ser definido, mas que dê liberdade aos alunos para o desenvolvimento de
soluções projetuais nas etapas posteriores de projeto.

Figura 7: Modelo de construção de diretrizes projetuais definido pelo jogo.

No fim do jogo, cada líder de grupo realiza uma apresentação rápida aos demais grupos, explicando o
entorno da edificação e apresentando o programa de necessidades desenvolvido, a fim de fomentar aos
outros alunos discussões e novas formas de abordagem sobre o problema. Em seguida, é aplicada a pesquisa
de opinião, utilizada para avaliação e melhoramento do jogo, e é entregue aos jogadores material teórico
contendo a essência da dinâmica do jogo para que eles possam aplicar o conhecimento apreendido durante a
dinâmica em outros projetos.
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4.3

Versões teste e melhoramentos

Os melhoramentos do jogo foram realizados por meio da avaliação dos jogadores após cada aplicação
em sala de aula, a partir da utilização de observações, entrevistas e pesquisa de opinião, utilizando elementos
presentes na metodologia de Grupo Focal (GOMES & BARBOSA, 1999; DIAS, 2000). As pesquisas de
opinião tem como foco a avaliação do nível de aceitação da atividade pelos alunos, tanto em relação ao
conteúdo teórico abordado (seleção das variáveis de conforto, lista de questões apresentadas, forma de
respostas, entre outras) quanto em relação ao nível de divertimento durante o jogo (elementos físicos,
dinâmica entre integrantes, tempo de jogo, entre outras), de forma a permitir melhorias relacionadas tanto ao
aprendizado quanto ao engajamento dos alunos durante a atividade. Ela está estruturada em formato de
questionário com escalas entre 1 (muito ruim) e 5 (muito bom), com espaços para observações, críticas e
sugestões, sendo possível identificar tendências de sucessos, fracassos e possibilidades de melhorias da
dinâmica. Os resultados dos jogos testes e das versões 01, 02 e 03 foram as bases para a definição da versão
final do jogo, para a qual foram testados diferentes elementos físicos (dados, cartas, listas), variadas formas
de abordagem com os alunos (como dinâmicas competitivas e cooperativas), como também a revisão do
material gráfico e do material de suporte para os alunos. Exemplos da aplicação do jogo e de seus resultados
gráficos encontram-se, respectivamente, na Figura 8 e Figura 9. Com o resultado das análises e das pesquisas
com os jogadores, foi possível a otimização de diversos aspectos de cada versão do jogo, resultando no jogo
final.

Figura 8: Aplicação de versões de jogo.

Figura 9: Exemplo de material produzido pelos alunos.
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CONCLUSÕES

A partir dos resultados das aplicações, foi possível observar que o jogo teve papel fundamental na criação de
um embasamento coletivo entre os integrantes dos grupos, permitindo a eles um momento de foco e
compreensão em conjunto das influências das variáveis de conforto ambiental do entorno antes das
definições das soluções projetuais. Nas pesquisas de opinião, os alunos afirmaram que o jogo possibilitou, de
forma rápida e dinâmica, a construção de um diagnóstico da área e a definição de diretrizes de conforto
ambiental com potencialidade de serem utilizadas no desenvolvido de projetos e também que a dinâmica
reforçou o senso de trabalho em equipe, permitindo o esforço em conjunto para a construção de boas análises
de conforto ambiental. Entre as possibilidades de melhoramento apontadas pelos alunos está o tempo de
jogo, que teve que ser diversas vezes adaptado, pois foi identificado que longas dinâmicas de jogo dificultam
a manutenção do interesse do aluno, mesmo durante uma dinâmica lúdica.
A observação dos alunos e a análise a partir da pesquisa de opinião foram essenciais para a análise do
nível de aceitação da dinâmica, permitindo um olhar focado no jogador sobre o que mais estimulou sua
participação durante a atividade. Dentre os aspectos estimulantes destacaram-se: a utilização de jogo de
tabuleiro em ambiente de ensino, a interação direta com elementos de jogo (como rolar o dado, puxar a carta
e andar com o pino no tabuleiro) e a inserção de elementos de competitividade entre os grupos e entre os
integrantes do mesmo grupo. A partir dessa afirmação, pode-se afirmar que a manutenção do interesse do
jogador durante a atividade não está relacionado somente na forma de apresentação do conteúdo, mas
também de elementos físicos e psicológicos presentes nas dinâmicas de jogos.
Pode-se afirmar que a estrutura desenvolvida para esse jogo é um primeiro passo para possíveis
adaptações tendo em vista a abordagem de outros fatores relacionados ao conforto ambiental como também
possibilita a inserção de outros fatores relacionados aos demais elementos envolvidos no desenvolvimento de
um programa de necessidades.
A partir dessa pesquisa, foi possível verificar a competência da gameficação na associação de etapas
do processo de projeto e de áreas específicas que o compõe. O aprofundamento dos estudos relacionados à
utilização de jogos na consolidação de saberes relacionados ao tema em questão é necessário para que essa
ferramenta lúdica seja bem aproveitada no processo de ensino e aprendizagem do curso de graduação em
Arquitetura e Urbanismo.
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RESUMO

O aumento da demanda de vagas em residências universitárias, após a adesão da UFRN ao Plano de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) demandou uma proposta de projeto que
atendesse às aspirações dos estudantes residentes e que pudesse ser executado de forma rápida e modular,
além de adaptado ao clima do lugar. O objetivo do artigo é apresentar o desenvolvimento do anteprojeto de
uma nova residência universitária utilizando a interatividade como conceito para atender as demandas dos
residentes e da Instituição. No decorrer dos estudos, o conceito de interatividade surgiu como estratégia
apropriada para alcançar as aspirações dos residentes. Por meio de pesquisa bibliográfica específica e de
estudos de referências, e aplicação da avaliação pós-ocupação (APO) com uma amostra dos residentes das
edificações existentes no campus universitário central da UFRN, o programa de necessidades foi definido
com base nas demandas identificadas. Em seguida, utilizaram-se os condicionantes ambientais e as
prescrições urbanísticas do local objeto de estudo, além da adoção de uma modulação e estudos volumétricos
e situacionais para atender ao programa de necessidades. A escolha do sistema construtivo, fechamentos e
cobertura foram definidos levando-se em conta as estratégias bioclimáticas. Por fim, o anteprojeto destaca-se
como uma proposta arquitetônica com espaços interativos com as demais residências, conforme as demandas
dos residentes e menos impactante para o entorno.
Palavras chaves: arquitetura, interatividade, residência universitária.

ABSTRACT

The increase in the demand for university residence spaces after UFRN's accession to the Federal
Universities Restructuring and Expansion Plan (REUNI) demanded a project proposal that would meet the
aspirations of the resident students and that could be executed in a fast and modular way, besides being
adapted to the climate of the place. This paper aims at presenting the development of the design of a new
university residence using interactivity as a concept to meet the demands of residents and the Institution. In
the course of the studies, the concept of interactivity emerged as an appropriate strategy to achieve the
aspirations of the residents. Through a specific bibliographic research and reference studies, and the
application of the post-occupation evaluation (APO) with a sample of the residents of the existing buildings
in the central campus of UFRN, the necessities program was defined based on the identified demands. In the
next phase, the environmental conditions and the urbanistic prescriptions of the place of study were used,
and also the adoption of modulation and volumetric and situational studies to meet the necessities program.
The choice of the construction system, closing and coverage were defined taking into account the bioclimatic
strategies. Finally, the preliminary project stands out as an architectural proposal with interactive spaces with
the other residences, according to the demands of the residents and less impacting for the environment.
Keywords: architecture, interactivity, university residence.
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1. INTRODUÇÃO
Com a adesão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) ao Plano de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI) a partir de 2007, que teve como principal objetivo ampliar o
acesso e a permanência na educação superior, o número de vagas iniciais anuais passou entre os anos 2008 e
2012, de 4.183 para 7.201 nos cursos de graduação (UFRN, 2013), consequência da criação de novos cursos
e expansão dos cursos existentes.
Através do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), o governo federal apoia a permanência
de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de
ensino superior (IFES), garantindo assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, à saúde,
inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico ao aluno de baixa renda. Os critérios de seleção
dos estudantes levam em conta o perfil socioeconômico dos mesmos, além de critérios estabelecidos de
acordo com a realidade de cada instituição.
Como consequência dessa demanda surgiu a necessidade de melhorar e aumentar o número das
residências universitárias que atendem a estudantes de outras localidades. Para atender a essa dinâmica a
universidade tem alugado muitos imóveis, inclusive distante do campus, além de construir novos residências
e reformado e ampliado as existentes para abrigar o surgimentos de novos usos, gerando arranjos pouco
eficazes. Dessa forma são projetados e construídos edifícios com delimitação espacial rígida e tipificação na
distribuição dos usos.
Dentro dessa realidade, o número de estudantes considerados, segundo critérios da instituição,
vulneráveis economicamente, também aumentou, gerando uma demanda de vagas para as residências
universitárias. Atualmente, a UFRN conta com 10 (dez) residências universitárias de graduação, sendo 04
situadas no campus central (3 masculinas e 1 feminina), 03 em bairros da cidade em Natal/RN (1 masculina,
1 feminina e 1 mista), e 03 mistas nos campi do interior (Currais Novos, Caicó e Santa Cruz), com
capacidade de 773 leitos, segundo dados da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE).
Uma residência universitária é um projeto de habitação, mas é também um prédio público/
institucional que está regido por regras e condições próprias. Fatores como limitação de espaço, a falta de um
programa de necessidades adequado são a realidade, hoje, na prática projetual. Analisando os projetos
desenvolvidos para as residências universitárias da UFRN, até o momento, percebe-se o atendimento a um
programa básico padrão: espaço para dormir (4 alunos por quarto), banheiros coletivos, área de estudo com
equipamentos de informática, cozinha e lavanderia coletivas. São desenvolvidos dentro da forma mais
tradicional quanto ao projeto e aos métodos construtivos, não permitindo assim uma maior flexibilidade e
adaptação, adequações ou ampliação necessárias, sem grandes intervenções.
Nessa perspectiva, projetar para atender essa demanda se torna um desafio e nos leva a olhar para a
questão de uma forma mais ampla, portanto, desenvolver um projeto que permita uma economia de recursos
e uma maior longevidade da edificação para uma instituição pública que tem uma direta relação com o
princípio norteador da administração, da eficiência e do zelo com a coisa pública. E pensar o projeto, desde a
sua concepção, dentro das premissas da sustentabilidade, se torna um compromisso ético de contribuição
com a sociedade em que se vive e com a comunidade acadêmica na qual se está inserida.

2. OBJETIVO

Desenvolver um anteprojeto de uma Residência Universitária utilizando a interatividade como conceito de
projeto, para atender as demandas dos residentes e da instituição, buscando uma arquitetura menos
impactante ao meio ambiente.

3. MÉTODO
3.1. Estudos bibliográficos e de referência

Na fase inicial de consultas bibliográficas, o conceito de interatividade surgiu a partir das novas ferramentas
digitais e da inteligência computacional embutida, e de mecanismos físicos que contribuem para uma
concepção que interagem no contexto social, urbano ou ambiental (MOREIRA, 2014).
Em seguida, após as consultas bibliográficas, foram escolhidos dois estudos de referências para
embasar o processo projetual. Ambos utilizaram estratégias de sustentabilidade e eficiência energética,
dentre elas, o uso da flexibilidade e da modulação, apoiados principalmente no sistema construtivo,
industrializado e pré-fabricado. Essa pesquisa foi realizada com objetivo de buscar soluções baseadas em
alguns aspectos: flexibilidade de uso nos ambientes coletivos; sistemas construtivos que permitam a
modulação e a ampliação da edificação com pouca interferência; programação arquitetônica para uma
residência universitária, estratégias de condicionamento térmico passivo; e aspectos formais e construtivos.
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Como referência foram selecionados dois projetos arquitetônicos, ambos vencedores de concursos. O
primeiro, um projeto de Residência Universitária, desenvolvido pelos arquitetos Eduardo Crafig, Fabio
Kassai, Gabriela Gurgel, Juliana Garcias, Marcio Henrique Guarnieri para o concurso
denominado Propuestas de Diseño para Edifícios em La Ciudad del Saber, no Panamá, datado de 2008, este,
com ênfase na modulação, flexibilidade dos espaços coletivos e estratégias de condicionamento térmico
passivo (GUARNIERI et al, 2015). O segundo estudo, trata de um projeto para Habitação de Interesse
Social, desenvolvido pelo escritório Andrade e Morettin para o Living Steel, concurso que tinha como
premissa o uso da estrutura metálica na sua concepção, que também se utiliza de estratégias de
sustentabilidade, como as condicionamento térmico passivo, flexibilidade e modulação (ANDRADE E
MORETTIN ARQUITETOS, 2007).
Paralelamente, a partir do entendimento que uma residência universitária, a relação dos usuários com o
ambiente tem suas peculiaridades, pois além de se tratar de moradia, a residência faz parte de uma instituição
pública de ensino e, como tal, funciona sob regras definidas de convivência, tem seus recursos construtivos
predefinidos e algumas tipologias já condicionadas e localizadas no próprio campus. Sendo assim,
compreendendo os diferentes aspectos dessa avaliação como ferramentas para entender a dinâmica dessas
habitações, optou-se por analisar o uso das unidades existentes na própria universidade, a fim de definir o
programa de necessidades e uma nova proposta de projeto que atendesse às expectativas dos usuários, dentro
das possibilidades e permissões institucionais relativas ao anteprojeto de uma moradia estudantil de uma
instituição pública de ensino.

3.2. Avaliação Pós-Ocupação (APO)

A APO foi escolhida como uma estratégia de pesquisa para entender a relação do usuário com o espaço,
envolvendo a análise de aspectos físicos, funcionais e comportamentais. Segundo Elali e Pinheiro (2013), a
escolha dos métodos a serem aplicados depende, como do objetivo da pesquisa, do tempo e tecnologias
disponíveis para coleta e análise dos dados, facilidade de abordagem dos interlocutores e disponibilidade de
recursos. De acordo com Elali (2006) os estudos clássicos de APO costumam envolver a avaliação de
aspectos: (i) técnicos, que compreendem as condições construtivas, de conforto, tipologia e morfologia, (ii)
funcionais, envolvendo usos e fluxos, e (iii) comportamentais, relativo dos usuários que se apropriam do
espaço. No estudo realizado os métodos escolhidos se relacionaram intimamente ao objetivo de elaboração
do programa de necessidades, assumindo a forma de levantamentos e questionários voltados para elementos
técnicos, relações funcionais, comportamento/uso e percepção dos usuários. No Quadro 1, encontram-se os
principais instrumentos de avaliação utilizados: na primeira coluna consta o instrumento, na segunda é
descrito o método e na terceira onde foi aplicado.
Quadro 1 - Ferramentas aplicadas na APO das residências universitárias da UFRN.
AVALIAÇÃO TÉCNICA
INSTRUMENTO

DESCRIÇÃO

OBJETO

Levantamentos
Análise dos desenhos

as built
análise do projeto de arquitetura

Questionários

aspectos de percepção do ambiente, inclusive de
conforto ambiental
entrevistas com profissionais envolvidos no processo
de projeto e construção das Residências III e IV

Residências Universitárias III e IV
Residências Universitárias III e IV
Amostragem de 81 estudantes das
residências universitárias do campus central
e casas alugadas

Entrevistas

Residências Universitárias III e IV

RELAÇÕES FUNCIONAIS E COMPORTAMENTAIS
Walkthrough
Observação

passeio guiado pelas edificações
análise do espaço sociopetais e sociofugais, análise de
vestígios comportamentais

Questionário

aspectos sobre usos e comportamentos

Conversa direta com
residentes

aspectos sobre usos e comportamentos

Residências Universitárias III e IV
Residências Universitárias III e IV
Amostragem de 81 estudantes das
residências universitárias do campus central
e casas alugadas
Residentes em geral

ANÁLISE PERCEPTIVA
Questionário

aspectos da percepção dos residentes sobre os
Amostragem de 71 estudantes das
ambientes utilizados
Residências Universitárias III e IV
Fonte: Adaptado pelas autoras de Barros (2016).
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A participação dos usuários foi essencial ao estudo e ajudou a entender como os espaços existentes
funcionam hoje, detalhando seu uso nas atividades individuais e coletivas. De acordo com a análise
realizada, os residentes confirmaram a tendência de acharem os dormitórios pequenos (hoje a média é de
quatro residentes/dormitório), e responderam que preferem no máximo duas pessoas.
A APO teve influência direta no desenvolvimento do programa e rebatimento no anteprojeto da
residência universitária proposta, uma vez que as decisões projetuais foram tomadas para atender as
demandas surgidas, entre elas a definição do dormitório numa área mais reservada, nos pavimentos
superiores, enquanto as atividades coletivas ou sociais ficaram zoneadas no térreo, permitindo assim, o uso
por estudantes das residências já construídas e a comunidade acadêmica. Essa necessidade de privacidade e
integração ao mesmo tempo, implicou na adoção dos conceitos de flexibilidade e de permeabilidade que por
sua vez definiram o conceito da proposta, relacionando os espaços e circulações como lugares que pudessem
promover a interatividade.
Como resultado desse processo, chegou-se ao programa de necessidades de espaços com suas áreas
mínimas e a definição de funções compatíveis. Essas definições foram importantes nas decisões projetuais a
respeito de espaço com múltiplas funções (Quadro 2).
Quadro 2: Programa de necessidades com as áreas mínimas necessárias por ambientes.
ÁREA DA UNIDADE
NÚMERO DE
ÁREA
AMBIENTE
m²
UNIDADES
TOTAL m²
Dormitório
12,25
96
1176
Banheiro
3,84
48
184,32
Dormitório Adaptado
16,1
10
161,10
Banheiro Adaptado
6
10
60
Sala de Estudo/ Computadores /
345,6
1
345,6
Biblioteca
Cozinha/ Refeitório
194,8 (considerando 5 módulos
1
194,8
de cozinha e 2 de refeitório)
Sala de Jogos
115,20
1
115,20
Sala de TV e Som
115,20
1
115,20
Estúdios / Música
5
3
15
Estúdio de Dança/ Teatro
120
1
120
Ateliê de Artes Plásticas
43,20
1
43,20
Lavanderia
1
80
80
Depósito
1
10,5
10,5
Vestiário/ Banheiros Funcionários
7,2
2
14,4
(Mas. e Fem.)
Copa/ Estar Funcionários
8,4
1
8,4
Guarita/ Banheiro
6,25
1
6,25
Abrigo de Gás
6
1
6
Abrigo de Lixo
8
1
8
Bicicletário
64
1
64
Academia
64
1
64
Banheiro Coletivo Masculino
16
3
48
Banheiro Coletivo Feminino
16
3
48
Sala de Reuniões
64
1
64
TOTAL
2.951,97
Fonte: Barros (2016).

3.3. Condicionantes ambientais do terreno objeto de intervenção
O campus central está localizado no bairro de Lagoa Nova, na região administrativa sul do município de
Natal, com uma área aproximada de 123ha, conta com um sistema de ruas internas e no seu entorno possui
um anel viário que além de proporcionar acesso para o campus em diversos pontos, é uma via importante
dentro da cidade, ligando os bairros da zona sul com as demais zonas. A Figura 1 mostra o mapa da cidade
do Natal/RN (a), a área do campus central (b) e em detalhe o terreno objeto de intervenção (c).
O terreno situa-se com o anel viário norte (Av. Capitão-Mor Gouveia), onde existe transporte público,
permitindo assim uma maior relação com a cidade. Os limites do terreno, não existem de fato, pois não há
loteamentos internos no terreno do campus central. Os limites definidos tem como objetivo garantir uma
distância razoável dos outros equipamentos existentes e os recuos obrigatórios, delimitados pelo Plano
Diretor (PD) do Campus, além de definir uma área de ocupação do projeto da nova residência universitária
(Figura 2).
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(a)

(b)

(c)

Figura 1 – O mapa esquemático da Cidade do Natal/RN (a), o mapa do campus Central da UFRN (b), e o terreno de intervenção no
campus (c). Fonte: Barros (2016).

Figura 2 – Terreno do anteprojeto da residência. Fonte: Barros (2016).

O referido terreno possui caminhos informais que integram as Residências Universitárias existentes
(Residência I, II, III e IV), com o Restaurante Universitário, e garante um fluxo de pedestre importante na
via de acesso para quem caminha a pé, e para quem chega de transporte público no ponto de ônibus da Av.
Cap. Mor Gouveia (Figura 3).

Figura 3 – Entorno do terreno de intervenção. Fonte: Barros (2016).
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No processo projetual, a reflexão sobre as condições ambientais do lugar e sua interferência no
resultado final é uma, se não, a mais importante para conforto e eficiência energética da edificação. Um
projeto adequado ao clima e que se apropria de soluções passivas para o conforto ambiental, tem como
consequência a economia de recursos naturais e energia, contribuindo assim para a sustentabilidade da
edificação.
As estratégias bioclimáticas para a cidade do Natal foram geradas através do software Climate
Consultant 5.3 (UCLA, 2013), quais sejam:
- uso de elementos vegetais (árvores, arbustos, trepadeiras), especialmente na face oeste, para
amenizar o ganho de calor por radiação direta;
- utilizar barreiras radiantes, principalmente na cobertura, para ajudar a reduzir o ganho de calor;
- elevar o edifício acima do solo para minimizar a umidade e maximizar a ventilação natural sob o
edifício;
- utilizar vidros de alto desempenho em todas as orientações;
- edificação com planta estreita e longa para ajudar a maximizar a ventilação;
- minimizar ou eliminar planos envidraçados na face oeste para reduzir o ganho de calor;
- utilizar captadores de vento para capturar a ventilação natural;
- orientar as aberturas para os ventos predominantes e protege-las com beirais;
- utilizar marquises ou protetores solares móveis (toldos que se estendem no verão);
- uso de ventiladores para o movimento do ar interno;
- uso de cor clara nos materiais de construção (principalmente cobertura) para minimizar o ganho de
calor conduzido;
- uso de elementos vazados nas varandas e pátios que podem favorecer a ventilação passiva nos
ambientes;
- uso de pé direito alto, aberturas nas coberturas para saída do ar, janelas altas protegidas com beirais
profundos ou varandas;
- e utilização de paredes leves, flexíveis e sombreadas.
Em relação a insolação no terreno foram realizadas algumas análises da geometria solar e os resultados
serviram de diretriz para os primeiros estudos de implantação. Observou-se que as fachadas leste e oeste são
as que mais recebem radiação solar por mais tempo e durante o ano todo. Essas fachadas devem ser, no
projeto, cegas e sombreadas com generosos beirais (Figura 4).

Figura 4 – Estudo da insolação do terreno de intervenção. Fonte: Barros (2016).

Em relação a ventilação foram realizadas análises dos ventos em Natal/RN (Figura 5), no programa SOL-AR
(http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/analysis-sol-ar) Percebe-se que durante o ano os ventos
apresentam maior velocidade e maior número de horas, nas fachadas nordeste, leste, sudeste e sul, e quanto à
frequência de ocorrência observa-se uma maior predominância nos quadrantes sudeste e sul, levando a
considerar as aberturas de entrada (pressão positiva) nessas direções, e saídas (pressão negativa) nas fachadas
posteriores.
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(a)

(b)

Figura 5 – Estudo dos ventos predominantes por direção (a) e da frequência de ocorrência (b) em Natal/RN. Fonte: Barros (2016).

3.4. Condicionantes legais

No processo projetual foram estudadas as prescrições urbanísticas e edilícias para o local objeto de
intervenção, quais sejam: o Plano Diretor de Natal (NATAL, 2007): o Código de Obras do Município de
Natal (NATAL, 2004); o Plano Diretor Campus Universitário Central (UFRN, 2007); o Código de
Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte (RIO GRANDE DO
NORTE, 1974); e da Instrução Técnica Nº 11/2011 do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo (SÃO
PAULO, 2001), adotada pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte a partir de 2014. Além das
legislações locais foram considerada a Norma de Acessibilidade à Edificações, Mobiliários, Espaços e
Equipamentos urbanos: NBR 9050 (ABNT, 2004) e a Norma de Saídas de Emergência em Edifícios - NBR
9077 (ABNT, 2001).
Inicialmente foi realizada a comparação entre as prescrições do Plano Diretor de Natal com as do
Campus Universitário Central da UFRN, já que existem algumas questões específicas, como a existência de
zoneamento próprio no campus objeto de estudo (Quadro 3).
Quadro 3 - Comparação entre os índices propostos pelo PD de Natal com as do Campus Central da UFRN.
PLANO DIRETOR E
PLANO DIRETOR DO
PRESCRIÇÕES PARA O
INDICES
CÓDIGO DE OBRAS DE
CAMPUS CENTRAL DA
TERRENO OBJETO DE
NATAL
UFRN
INTERVENÇÃO
ZONA
Adensável
Zona 5
Zona 5
COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO
1,2
70%
70%
TAXA DE OCUPAÇÃO
80%
80%
TAXA DE
PERMEABILIDADE
20%
20%
20%
GABARITO
Zona de Controle
1 a 4 pavimentos
3 pavimentos no máximo
Anel viário - Arterial
via arterial – 10m
Anel Viário – 10m
RECUOS/VIAS
Via interna - Local
via local – 3m
via local – 3m
Construções – 6m
Construções – 6m
VAGAS DE
ESTACIONAMENTO
1 vaga / 60m2
1 vaga / 60m2
Fonte: Barros (2016).

O código de obras do município do Natal define parâmetros de área mínimas, dimensões e pé-direito
de ambientes e condições mínimas para atender insolação e ventilação nos cômodos (Quadro 4).
AMBIENTES

SALA
QUARTO
COZINHA
BANHEIRO
LOCAIS DE ESTUDO
ÁREA DE SERVIÇO

Quadro 4 – Parâmetros de área e dimensão mínima e pé-direito.
ÁREA MÍNIMA (m2)
DIMENSÃO MÍNIMA (m2) PÉ-DIREITO MÍNIMO (m2)
10,00
2,60
2,50
8,00
2,40
2,50
4,00
1,80
2,50
2,40
1,20
2,40
10,00
2,60
2,50
1,00
2,40
Fonte: Barros (2016).

O código de segurança e proteção contra incêndio e pânico do estado do Rio Grande do Norte tem
como objetivo estabelecer critérios básicos à segurança contra incêndio nas edificações, utilizando meios
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necessários a evitar ou minimizar a propagação do fogo, facilitar o socorro e assegurar a evacuação segura
dos ocupantes da edificação através do cumprimento de exigências mínimas quanto a localização, arranjo
físico e construção das edificações, aliadas a instalação de sistemas de detecção, alarme e combate a
incêndio. Para o projeto da residência universitária foi adotada a proposta de mais de uma saída, evitando
assim custos com chuveiros automáticos. E quanto ao hidrante público, a UFRN já conta uma rede geral de
combate a incêndio, contemplando hidrantes. Portanto, a proposta da residência universitária atende todas as
questões relativas às saídas de emergência utilizando a NBR 9077. Esta Norma fixa as condições exigíveis a
fim de que a população da edificação possa abandoná-las, em caso de incêndio, completamente protegida em
sua integridade física e para permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo.
A norma de acessibilidade, a NBR 9050/2015 estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem
observados quanto acessibilidade à edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. No caso do
anteprojeto da residência universitária foram propostas acessibilidade em todas as áreas de uso comum e as
unidades autônomas.

3.5. Sistema Construtivos e Materiais

As questões de desempenho térmico, acústico e luminosos orientaram a escolha dos materiais, componentes
e sistemas construtivos, mas estes também seguiram critérios de sustentabilidade que minimizem impactos
na construção e aumentem o ciclo de vida útil da edificação. O sistema construtivo adotado levou em
consideração a racionalização, a modulação, facilidade na montagem e desmontagem da estrutura e
reutilização de seus componentes.
A adoção do pré-moldado de concreto foi o adotado para a estrutura pela possibilidade de uma
construção mais rápida, de planta livre e ampliações na edificação, de forma rápida e limpa. De acordo com
Acker (2002) “o uso de concreto pré-moldado em edificações está amplamente relacionado à uma forma de
construir econômica, durável, estruturalmente segura e com versatilidade arquitetônica ao mesmo tempo, que
deixa livre a escolha dos elementos construtivos, as envoltórias, esquadrias e outros elementos". Ainda,
reforça que, em relação à padronização e economia na produção e execução, a modulação é geralmente bem
estabelecida para componentes estruturais em construções pré-moldadas.
A solução técnica de sistema estrutural para construção pré-moldada proposta para o projeto da
residência universitária foi a estrutura em esqueleto, consistindo de pilares, vigas e lajes. A estrutura em
esqueleto permite maior liberdade no planejamento e disposição das áreas do piso, sem obstrução de paredes
portantes internas ou por um grande número de pilares internos.
O sistema proposto proporcionou liberdade da escolha dos fechamentos e a fácil mudança das
instalações por ter sua estrutura portante independente desses subsistemas. As vigas propostas são de formato
retangular, apoiadas nos consoles ou no topo do pilar através de chumbadores. As lajes alveolares
protendidas para piso e cobertura são os tipos mais comuns de serem empregadas nesse tipo de estrutura e
para construções com três pavimentos como caso objeto de estudo.
A dimensão escolhida para a estrutura do projeto objeto desse trabalho ficou com vão máximo de
9,60m entre pilares. Os pilares com altura máxima de 20 a 24 m podem ser fabricados e executados como
uma peça, sem juntas ou ligações, embora também é normal a prática normal de se trabalhar com pilares
segmentados nas alturas dos pavimentos.
Na construção de apartamentos e residências, por condições favoráveis no custo e na rapidez da
execução e a facilidade na montagem, as lajes alveolares foram as utilizadas. Podem ser apoiadas
diretamente na viga reta facilitando a obra e dispensando desenhos mais elaborados do elemento de apoio.
Pelos motivos expostos foi escolhida como elemento integrante do sistema pré-moldado da construção da
residência universitária proposta.
Para o sistema de fechamento, foram utilizados painéis wall (definido como painel de placas
cimentícias) e esquadrias que permitam maior permeabilidade do espaço interno e o exterior. A utilização
desse painel tem tido boa aceitação na construção civil em resposta a necessidade de rapidez e racionalização
da obra, além de otimizar o espaço pela reduzida espessura, proporcionar o isolamento acústico e térmico e
poder receber vários tipos de acabamentos.
As esquadrias apresenta, extrema relevância no que diz respeito ao clima quente e úmido, já que as
devem permitir a entrada da ventilação, mesmo quando se deseja a privacidade. A intenção no processo
projetual foi a utilização do sistemas de esquadrias (fachadas dinâmicas), que permitem a permeabilidade e
promova a privacidade nos dormitórios pretendida.
A cobertura tem papel fundamental na cidade objeto de estudo, localidade de clima quente e úmido em
baixa latitude. Apresenta bom desempenho em regiões com elevada concentração de umidade no ar, evitando
o gotejamento que ocorre com a condensação da umidade interna quando em contato com as coberturas
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aquecidas pela ação do sol. É fabricada no sistema “sanduíche” ( telha+isolante+telha) utilizando o EPS
(poliestireno expandido) como isolante.

3.6. As instalações

As instalações devem ser parcialmente integradas nas unidades pré-moldadas. Outra possibilidade é fazer as
instalações após a estrutura pronta, nesse caso a instalação fica toda aparente ou pode ser escondida sob
forro, nesse caso deve haver cuidado com furações e cortes das peças de forma indevida.

4. O PARTIDO

O partido resultou numa proposta predominantemente horizontal, desenvolvida em 3 grandes blocos
projetados para serem construídos de forma independente e interligados por circulação de estrutura, também
independente. No desenvolvimento da proposta uma das decisões foi de que a residência universitária
pudesse ser construída em etapas e possível de se expandir sem muitas interferências na etapa já concluída.
A solução foi criar um módulo inicial que abriga os dormitórios, pois, estes ficariam nos pavimentos
superiores enquanto os atividades de serviço e apoios estariam no pavimento térreo de pilotis. Para a
definição formal da proposta final muitos estudos foram realizados culminando com as diversas
possibilidade de etapas de construção (Figura 6 a 8).

Figura 6 – Etapas de Construção. Fonte: Barros (2016).

Figura 7 – Planta do Pavimento Térreo e Subsolo. Fonte: Barros (2016).
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Figura 8 – A residência universitária proposta a partir da Av. Capitão-Mor Gouveia. Fonte: Barros (2016).

5. CONCLUSÕES
As ideias básicas surgiram da APO realizada, do programa de necessidade proposto pelos atuais residentes,
do conceito de interatividade, através da flexibilidade e permeabilidade, das características e as limitações do
terreno quanto à forma e o gabarito, recuos e condicionantes ambientais, além da proposta em blocos para
que possam ser construídos em etapas, o sistema construtivo e instalações para atender a construção em
módulos, além das questões estéticas que deveriam resgatar a identidade do uso do concreto de edifícios do
entorno e que pudessem integrar as residências universitárias existentes.
Os estudos realizados reforçaram a intenção da criação de espaços onde a permanência fosse desejada,
espaços confortáveis ambientalmente e bem resolvidos funcionalmente, para gerar a utilização e a
interatividade entre as pessoas e a relação destas e da edificação com o entorno. Os processos construtivos e
materiais empregados foram fundamentais para materialização desses espaços, mas sem perder de vista as
necessidades da instituição em construir de forma rápida e em etapas, de acordo com o crescimento da
demanda de residentes.
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RESUMO
Este artigo trata de uma parte relevante para a elaboração do projeto de tese da autora, intitulado
provisoriamente como “Jardim de Cura: um Recurso para Espaços Abertos de Instituições Especializadas na
Reabilitação de Dependentes Químicos”, a vegetação. A vegetação é investigada neste artigo através de um
questionário em um estudo de caso: o pátio de uma clínica de reabilitação de dependentes químicos.
Averígua-se como os pacientes em processo de restabelecimento percebem e utilizam o espaço aberto da
instituição, o que pensam sobre a vegetação existente no local. Com a finalidade de contribuir com a
investigação de espaços abertos de instituições especializadas na reabilitação de indivíduos com
toxicodependência, a pesquisa é baseada, principalmente, no levantamento de dados por amostragem. Como
principal resultado tem-se a subutilização do pátio da instituição, culminando o trabalho na sugestão de
implementação de um jardim de cura com o intuito de apoiar o processo de reabilitação tradicional.
Palavras-chave: dependência química, percepção ambiental, pátio.

ABSTRACT
This article treats about a relevant part to elaborate the author’s thesis proposition, entitled provisionally as
“Healing Garden: a Resource for Open Spaces of Specialized Institutions in Rehabilitation of Chemical
Dependents”, the vegetation. The vegetation is investigated in this article through a questionnaire in a case
study: the courtyard of a rehab for chemical dependents. Enquire the way the patients in rehabilitation
process perceive and use the institution’s open space, what they think about the vegetation that exists on site.
With the purpose of contributing to the investigation of open spaces of institutions specialized in
rehabilitation of drug addicts, the research is mainly based on sampling data. The main result is the
underutilization of the institution’s courtyard, culminating the research in the suggestion of implementing the
healing garden in order to support the traditional rehabilitation process.
Keywords: chemical dependency, environmental perception, courtyard.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo abarca um tema instigante no âmbito do estudo sobre espaços abertos, a percepção que se tem
sobre esses espaços a partir da ótica do usuário do meio. O pátio de instituições que visam o
restabelecimento da saúde do indivíduo muitas vezes é concebido e utilizado apenas como local de
passagem, ou para ser usado enquanto se espera por atendimento, ou para interação entre pacientes, com
pouco aproveitamento do potencial terapêutico que possui.
O artigo é um trabalho de conclusão da disciplina de Paisagismo, que faz parte do Programa de
Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ministrada pela
professora Dra. Beatriz Fedrizzi.
A proposta apresentada aos alunos da disciplina era de que fosse elaborado um questionário a ser
aplicado em um grupo de pessoas para averiguar um tema pertinente à pesquisa de cada um, e, a partir de
então, produzir o artigo.
O projeto de tese da autora desta resenha é provisoriamente intitulado como “Jardim de Cura: um
Recurso para Espaços Abertos de Instituições Especializadas na Reabilitação de Dependentes Químicos”. A
pesquisa envolve a conveniência e a elaboração de um jardim de cura voltado para o público-alvo formado
por dependentes químicos em fase de reabilitação. Para tanto, relacionando o trabalho da disciplina e o
projeto de tese da autora, este artigo investiga a presença de vegetação no pátio de uma clínica especializada
na área, e como ela é vista por seus usuários.

2. OBJETIVOS
São objetivos deste artigo:
1) Averiguar o nível de satisfação dos pacientes com a vegetação existente no pátio da instituição;
2) Verificar a satisfação dos pacientes na relação que mantêm com o espaço aberto (o pátio) da instituição;
3) Contribuir para a investigação de espaços abertos dedicados à reabilitação de indivíduos que padecem
com a dependência química, de modo a apoiar o tratamento convencional através do aproveitamento do
potencial do ambiente.

3. MÉTODO
O pesquisador Günther (2008) comenta a existência de três meios pelos quais é possível compreender o
comportamento humano dentro das ciências sociais empíricas:
1) através da observação do ser humano no ambiente real;
2) criando-se situações artificiais e observando o ser humano nessas condições criadas;
3) indagando sobre o que o respondente pensa e faz.
O terceiro método é conhecido como survey, ou levantamento de dados por amostragem (GÜNTHER, 2008).
Ele pode ser feito tanto através de entrevista pessoal, como por telefone. Ainda, há a possibilidade de ser
auto-aplicável, como é o caso de consultas feitas pelo correio, por exemplo.
A metodologia de pesquisa escolhida para esta investigação é, portanto, por meio de aplicação de um
questionário através de entrevista pessoal. Para averiguar a percepção que os pacientes têm sobre o pátio da
clínica de recuperação de dependentes químicos foi elaborado e aplicado um questionário a partir do qual são
delimitadas as suas posições quanto o ambiente. Fink e Kosekoff (1985) destacam a função da técnica ao
afirmar ser um “método para coletar informação de pessoas acerca de suas ideias, sentimentos, planos,
crenças, bem como origem social, educacional e financeira.”

Sobre o questionário
Tendo em vista o uso do método survey, Günther (2008) destaca a importância de dois termos para elaborar
um questionário: conceito e população-alvo. Na prática, “conceito” está ligado ao “item” (conteúdo das
perguntas) e “população” está vinculada à “amostra” obtida.
O esquema da Figura 1, apresentado por Schuman e Kalton (1985), explica o método aplicado. Os
“objetivos” da investigação apontam os “conceitos” a serem trabalhados, e as perguntas a serem feitas. O
“Item” e a “amostra” pertencem à parcela prática das sentenças abstratas “conceito” e “população”. Contudo,
em seu prosseguimento devem ser trabalhados em paralelo. Günther (2008) esclarece que “ao determinar os
itens em função dos conceitos subjacentes há que se levar em conta o binômio população-alvo – amostra, da
mesma maneira que a determinação da amostra a partir de uma população-alvo exige consideração do
binômio conceito-item.” Considerando os propósitos deste artigo, o questionário é instrumento de
investigação sobre a relação entre os pacientes, espaço aberto (ou pátio), e a vegetação existente.
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Figura 1 – Principais estágios de um survey (SCHUMAN; KALTON, 1985).

Conceito: explorar a relação mantida entre dependentes químicos em fase de reabilitação, e o espaço
aberto existente na instituição, no caso um pátio, avaliando a vegetação presente.
População alvo: dependentes químicos em fase de reabilitação.
As perguntas formuladas e aplicadas são as seguintes:
1) O que você mais gosta no pátio da clínica?
2) O que você menos gosta no pátio da clínica?
3) O que você mudaria no pátio da clínica?
4) O que você acha de ver plantas no pátio da clínica?
5) Você gostaria de plantar/cultivar plantas no pátio da clínica?
6) Você acha que isso ajudaria no seu tratamento? Se sim, em que?
Fowler (1998) aponta o valor em elaborar perguntas que sejam claras, curtas e de fácil apreensão para
o respondente, gerando respostas confiáveis e úteis. Observando-se que o público atendido pela clínica varia
em termos de idade e de escolaridade, a clareza e simplicidade das questões se faz fundamental.

A instituição
A instituição escolhida para desenvolver esta pesquisa é uma clínica especializada em saúde mental com
foco no tratamento de dependentes químicos. A entidade encontra-se situada no bairro Sumaré, na cidade de
Alvorada.
No local é possível contar com serviço ambulatorial e de internação. A equipe profissional que assiste
os pacientes é multidisciplinar, abrangendo psiquiatra, enfermeiro, técnico em enfermagem, nutricionista e
educador físico. São ofertados 30 leitos, masculino e feminino.
A entidade aceita receber os pacientes através dos três tipos de internação: voluntária (que parte da
vontade do enfermo), involuntária (em que, apesar de ser contra a vontade do enfermo, um familiar solicita a
internação), e compulsória (por determinação da justiça). Ademais, é um local que atende em sua totalidade
dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo convênio com as prefeituras dos municípios de Gravataí e
de São Leopoldo, por exemplo.

4. APLICANDO OS QUESTIONÁRIOS: PRINCIPAIS RESULTADOS
O questionário foi aplicado em entrevista pessoal no dia 26/09/2016, durante o turno da tarde. Apesar da
clínica atender os gêneros masculino e feminino, a autora optou por aplicar o questionário apenas nos
pacientes do sexo masculino porque são aqueles que têm mais acesso ao pátio, apenas interrompido para o
uso do grupo feminino e para o uso dos adolescentes.
Neste dia, havia nove adultos e três adolescentes do gênero masculino internados. Contudo,
disponíveis para responder às perguntas contavam três adultos e três adolescentes, os demais pacientes
estavam dormindo.
Seguem abaixo as perguntas feitas e as respostas obtidas:
 O que você mais gosta no pátio da clínica?
Dois pacientes responderam que não gostavam de nada, e quatro pacientes destacaram gostar mais da
mesa de ping-pong.
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 O que você menos gosta no pátio da clínica?
Três pacientes declararam não ter nada que desgostem no ambiente do pátio. Um respondeu desgostar
de tudo. E outros dois comentaram que as grades são os elementos que menos gostam.
 O que você mudaria no pátio da clínica?
Três pacientes afirmaram sentir necessidade de uma mesa de sinuca. Um adolescente mencionou
desejar uma cama elástica disponível. Outro citou a necessidade de uma oficina de artesanato. E, por último,
um paciente comentou que desejava qualquer coisa que fizesse o tempo passar mais depressa.
 O que você acha de ver plantas no pátio da clínica?
Três pacientes afirmaram estar satisfeitos, e os outros três estão insatisfeitos com a vegetação existente
no local.
 Você gostaria de plantar/cultivar plantas no pátio da clínica?
Quatro pacientes revelaram desejo em plantar/cultivar plantas no local, e dois disseram que não
gostariam.
 Você acha que isso ajudaria no seu tratamento? Se sim, em que?
Todos responderam que sim, plantar/cultivar plantas ajudaria no tratamento.
O questionário foi aplicado no próprio pátio da clínica, sob a supervisão de um técnico em enfermagem. As
perguntas foram apresentadas à enfermeira da instituição antes de serem feitas aos pacientes. E, para maior
confiabilidade das respostas obtidas, fui apresentada aos respondentes como pesquisadora, e não como
arquiteta, visto que poderia influenciar a resposta. Ainda, a minha ligação com a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul foi salientada para que houvesse a compreensão de que poderiam realmente manifestar
suas ideias sem medo de retaliação.

5. DISCUSSÃO
No dia em que foi feita a entrevista com os pacientes, ao adentrar o pátio da instituição, a primeira coisa
percebida foi a grande quantidade de funcionários da clínica utilizando o espaço do pátio e a ausência de
pacientes, a quem o pátio também é destinado e que, nesse período de internação, tem somente este ambiente
como meio de contato físico com o exterior. O técnico em enfermagem que acompanhava disse que os
pacientes estavam dormindo naquele momento. A informação soou estranha porque se tratava do meio de
uma tarde de sol, sendo uma oportunidade para desenvolvimento de atividades.
Assim, enquanto a chegada do primeiro respondente era aguardada, foi observado o entorno na
tentativa de procurar atrativos existentes que pudessem tornar o espaço uma opção mais interessante que
dormir. O pátio continha apenas uma mesa de ping-pong e uma televisão.
Então, pensando no intuito deste trabalho, examinou-se a existência de elementos naturais neste pátio tal como vegetação, animais, dentre outros – com os quais o indivíduo em reabilitação pudesse manter
contato durante o tratamento. Sobre o espaço físico do pátio foram constatadas as seguintes condições:
 A vegetação existente é bem escassa, pouco valorizada, está restrita a uma pequena floreira,
alguns vasos dispersos, e uma árvore baixa mais próxima do fundo do lote;
 Ausência de materiais naturais que fiquem expostos na construção, feita por tijolo rebocado e
pintado na cor branca;
 O piso também é em pedra assentada sobre cimento, sem superfície gramada.
Sobre as entrevistas algumas afirmações feitas pelos respondentes foram bastante reveladoras sobre o
que pensam a respeito do pátio. Um deles, por exemplo, citou que no local não há atrativos, apenas mesa de
ping-pong e que, portanto, é obrigado a jogar. Outro afirmou não ter nada para fazer, e revelou o desejo de
ter mais opções de atividades. Outra importante ponderação foi revelar a necessidade de “algo que fizesse o
tempo passar mais rápido.” Tais declarações explicam a preferência do paciente em dormir ao invés de
frequentar o espaço aberto, salientando a insatisfação com o ambiente, e o pouco aproveitamento das
potencialidades que o pátio pode oferecer ao processo do tratamento.
Ainda, foram feitas revelações significativas sobre a vegetação local existente, declarando a
insatisfação dos pacientes:
“Tinha que ter muita planta, e viva. Não mudou nada de um ano para cá.”
(As plantas) ... “Podiam estar num lugar que pegassem mais sol.”
Ao questionar se haveria interesse por parte dos pacientes em plantar/cultivar plantas, um respondente
afirmou a necessidade de aumentar o espaço de área vegetada, apresentando uma solução por meio da
utilização de uma área de estacionamento dos fundos do lote, hoje usada apenas para os funcionários.
E, quando perguntados se acreditavam na possibilidade do cultivo de plantas dar suporte ao processo
de reabilitação, houve o comentário em que um respondente revelou já ter tido essa experiência em outra
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instituição, aplicando na parede pneus usados como vasos para plantas, arrematando: “Deu vida para o
concreto.”
Dois pacientes comentaram apreço pela equipe. Tal fato foi percebido na visita, os profissionais são
presença constante e demonstram carinho e apoio aos pacientes.
Vê-se, assim, que há uma subutilização do espaço aberto da instituição e que este não foi concebido
para a função que exerce, fala-se do principal ambiente que conecta os pacientes com o exterior, com o
mundo fora do ambiente institucional para o qual retornarão em breve assim que forem considerados aptos
para tal. Além do pátio oferecer poucos atrativos para instigar a permanência de usuários nesse meio, é um
local pouco amigável, com vegetação escassa, quase inexistente, limitando-se a uma floreira.
Apesar da metodologia principal deste trabalho ser a aplicação de questionário, e a extração de
informações a partir do seu emprego direto com os pacientes da instituição, a visita feita à instituição
permitiu a observação de algumas questões sobre o ambiente averiguado. O pátio, além de pouca vegetação,
tem como revestimentos de piso uma variação de basalto irregular e cerâmica, enquanto as superfícies
verticais são simplesmente de alvenaria rebocadas e pintadas de branco. Não há a exploração de diferentes
texturas que poderiam fazer do pátio um local mais acolhedor, tal como o emprego de superfícies gramadas,
com seixos ou terra. Na planta baixa esquemática apresentada na Figura 2 está representado o espaço aberto
de uso dos pacientes no pavimento térreo e em averiguação neste artigo.
Ainda que se saiba do zelo que se deve ter com a segurança do paciente e que as possíveis fugas
devem ser evitadas, observou-se uma preocupação exacerbada com a evasão. O gradil estava presente não
apenas como complemento do muro nas superfícies verticais, mas também como fechamento superior do
espaço aberto. Tal limitação física além da evidente e desejada limitação de liberdade, é mais uma barreira
que reduz o contato entre os pacientes e o mundo externo.
É importante considerar que as pesquisas que envolvem seres humanos a partir dos quais são extraídos
dados, seja por testes com materiais biológicos ou por meio de informações obtidas, devem ter o aval de
Comitê de Ética que regulariza esse tipo de averiguação. Trata-se de uma maneira de proteger e respeitar o
indivíduo, além de prestar assistência aos pesquisadores.
O espaço aberto da instituição pode ser altamente atrativo para o usuário, oportunizando-se lazer,
cultura, descanso, dentre outros. O jardim de cura é uma possibilidade viável e pertinente para meios como
este, através da exploração dos potenciais do espaço aberto da instituição e do suporte oferecido ao
tratamento convencional do dependente químico em reabilitação.

Figura 2 – Planta baixa da área do térreo em que os pacientes têm acesso.
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6. JARDIM DE CURA: O QUE É
Pálsdóttir (2014) comenta em sua tese a relação entre natureza, saúde e bem-estar do ser humano (MITCHEL
e POPHAM, 2008; HARTIG et al., 2014). O jardim de cura é um jardim-conceito que vem sendo empregado
por estudiosos da Suécia e dos Estados Unidos, principalmente, o chamado “Healing Garden”. É um jardim
projetado para um público específico com a função de dar suporte no tratamento de alguma patologia.
Stigsdotter e Grahn (2003) definem um jardim de cura como sendo aquele que deve influenciar
positivamente, e de diferentes maneiras, aquele que usufrui do espaço (COOPER MARCUS e BARNES,
1999).
Na Suécia e Dinamarca, por exemplo, foram projetados e executados dois conhecidos exemplares:
Alnarp Rehabilitation Garden (STIGSDOTTER e GRAHN, 2003) e Nacadia Healing Forest Garden
(CORAZON, 2012). Ambos foram concebidos tendo em vista o público-alvo de pessoas que padeciam de
males relacionados ao estresse, por exemplo, síndrome do pânico, depressão, entre outros. O sucesso dos
resultados foi comprovado através de entrevistas realizadas com os usuários do espaço e por meio de
verificação dos níveis do hormônio cortisol presente na saliva dos pacientes em contato com o jardim.

7. CONCLUSÕES
A experiência de aplicar o questionário foi bastante reveladora. Tanto a visita à instituição, como as
respostas recebidas dos pacientes corroboram para algumas questões:

O pátio da instituição visitada não foi concebido para o público que atende, no caso,
dependentes químicos em fase de reabilitação;

O pátio da instituição é subutilizado pelos pacientes;

Faltam atrativos para este espaço aberto, elementos que proporcionem lazer e solicitem, em
diferentes níveis, a atenção dos pacientes;

Neste pátio também não há a valorização da vegetação como agente de bem-estar, não há o
aproveitamento do espaço externo para dar o suporte ao processo do tratamento.
Sobre a existência de atrativos no pátio da clínica, 1/3 dos pacientes revelou não gostar do pátio, e
todos os respondentes desejariam trazer mais entretenimento ao pátio, salientando que o objetivo é de
preencher o tempo ocioso.
Sobre a vegetação, 67% dos pacientes afirmaram que gostariam de cultivar plantas no pátio, enquanto
todos consideram que o cultivo de plantas poderia ajudar no processo do tratamento para a reabilitação em
dependência química.
Assim, ao considerar a subutilização do espaço aberto da instituição, e com o intuito de auxiliar e
potencializar o método tradicional de tratamento que combate a dependência química, sugere-se a
implementação de um jardim de cura, voltado para o público-alvo de dependentes químicos em fase de
reabilitação, na área ao fundo do lote, onde hoje funciona o estacionamento dos funcionários e que está
representado na Figura 3.
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Figura 3 – Planta baixa da área do térreo com indicação de local para implantação do jardim de cura.

O espaço aberto da instituição dedicada ao toxicodependente em fase de reabilitação é um potencial
pouco explorado. Este artigo, bem como o projeto de tese desenvolvido pela autora, intenta enfatizar essa
situação e investigar esse meio através do olhar do seu usuário. Vê-se no pátio a oportunidade de pesquisar
os potenciais do espaço aberto da instituição e colocá-los à disposição do paciente, reconhecendo no pátio e
na vegetação instrumentos que oportunizam bem-estar ao indivíduo.
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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é a caracterização de fungos no interior das alvenarias e na superfície das de
um hospital. A presente pesquisa foi realizada em ambientes internos de um hospital no Estado do Paraná.
Como metodologia as amostras foram extraídas de superfície das paredes, das argamassas de revestimento e
dos tijolos que compõe essa alvenaria. As amostras foram semeadas em placas de Petri contendo Agar
Sabouraud Dextrose e incubadas a 25ºC por sete dias. Os resultados das amostras coletadas mostraram que
39% apresentaram crescimento de colônias com a seguinte distribuição desses microorganismos: Aspergillus
(presente em 27% das amostras). Foram identificadas ainda espécies como Absidia Cladosporium, Rhizopus,
Rhodotorulla, Fusarium, Penicillium e A. flavus. Justifica-se esse trabalho, pois, esses fungos não têm
nenhum efeito em pessoas saudáveis, mas podem comprometer seriamente pessoas imuno comprometidas
como as que estão hospitalizadas.
Palavras-chave: Alvenaria, Fungos, Argamassas.

ABSTRACT

The aims of the present study are the caracterization of fungi inside and in the surface wall in a hospital. The
present research was making in wall of Hospital de Clinicas, University of Paraná, Brazil. For the
methodology, the samples were extracted of surface, mortar and brick. The samples seeding in Petri plates
containing Agar Sabouraud Dextrose and incubated at 25ºC for seven days. The results of the 90 samples
collected 39% showed growth of colonies with the following distribution of microorganisms: Aspergillus
(present in 27% of the samples), Absidia Cladosporium , Rhizopus , Rhodotorulla , Fusarium , Penicillium
and A. flavus. Within the substrate researched were identified three different fungi species: Aspergillus: A.
flavus, A. fumigatus e A.niger. This work is justified because these fungi have no effect on healthy people but
can seriously compromise immune compromised people such as those hospitalized.
Keywords: Walls. Fungi. Mortar.

1. INTRODUÇÃO
O estudo da ocorrência de fungos no interior de paredes de alvenaria, principalmente dos fungos presentes
nos revestimentos de argamassa, se faz necessário visto que no processo de demolição de uma parede,
possíveis esporos de fungos, que possam estar em seu interior em estado latente, podem contaminar o
ambiente. Caso a demolição propicie a contaminação do ar, esses esporos podem ser inalados por pacientes
imunocomprometidos que não oferecem resistência a sua reprodução e que por sua vez oferecem condições
favoráveis de temperatura, umidade e substratos para o seu crescimento (ZANON e NEVES, 1987;
RICHARDSON e WARNOCK, 2003 apud CARMO et al., 2007).
Os fungos do gênero Aspergillus, causadores da aspergilose, têm o seu crescimento acelerado a
temperaturas próximas a 37ºC que coincide com a faixa de variação da temperatura do corpo humano. Os
esporos dos fungos podem se alojar, em alguns casos, na região do cérebro ou, ainda, nos pulmões onde se
multiplicam causando infeção que provoca danos ao órgão acometido e potencializa o aparecimento de
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demais enfermidades como tuberculose e pneumonia (DEL PALACIO et al., 2003; BHABHRA e ASKEW,
2005).
Estudos relatam aumento significativo de pacientes que desenvolveram aspergilose associada a
períodos em que ocorreram reformas e construções no ambiente hospitalar e em sua proximidade (CURTIS
et al., 2005).
Em regiões como a Tailândia, por exemplo, as infecções por fungos ocupam o terceiro lugar das
doenças mais comuns depois de enfermidades como a tuberculose e a criptococose em pacientes com HIV
(Human Immunodeficiency Virus) (RANJANA et al., 2002).
Fungos filamentosos do gênero Aspergillus (Aspergillus terreus, A. fumigatus, A. flavus e A. niger)
são oportunistas. Estes são os mais citados pela literatura e são os mais frequentes em pacientes
transplantados de medula óssea e neutropênicos (RICHARDSON e WARNOCK, 2003).
Por sua vez, pesquisas sobre a nutrição de fungos em materiais de construção apontam que o teor de
sais e a umidade presentes na argamassa podem influenciar no crescimento de fungos (SINGH, 2010).
Os fungos conseguem absorver nutrientes presentes nos materiais de construção. Os principais
nutrientes são os hidrocarbonetos derivados do petróleo que podem estar aderidos no concreto, argamassa e
em outros materiais (SHIRAKAWA et al., 1995).
O estudo desenvolvido por Einsele et al., (1998) constatou que durante a execução de obras, como
reforma e construção no ambiente hospitalar, há elevação da taxa de concentração de fungos, principalmente
do gênero Aspergillus que é o principal responsável pelo surgimento da aspergilose invasiva em pacientes.
Algumas formas de Aspergillus podem ficar alojadas dentro de paredes de alvenaria na forma de
esporos que eventualmente são liberados no meio ambiente quando as paredes são demolidas. Em ambientes
favoráveis os esporos germinam e se desenvolvem ocorrendo uma multiplicação dos microrganismos que
podem ser inalados por pessoas presentes nesse ambiente, incluindo eventuais pacientes. Na temperatura de
37º, a maior parte dos fungos pertencentes ao gênero Aspergillus pode ser encontrada, sendo que o
Aspergillus fumigatus pode tolerar temperaturas de até 50ºC (STREIFEL, 1998; DENNING, 1998).

2. OBJETIVO
Assim, no interesse de identificar os fungos que podem estar presentes nos diversos ambientes, este trabalho
tem como objetivo a caracterização de fungos em duas regiões distintas de um ambiente hospitalar.

3. MÉTODO
Para a pesquisa foram escolhidos dois ambientes monitorados: a lavanderia e o almoxarifado central de um
hospital. A lavanderia está localizada no andar térreo do complexo hospitalar e o almoxarifado encontra-se
em edifício separado do bloco central.
As amostras coletadas do interior dos revestimentos de argamassa e do bloco cerâmico de assentamento
foram submetidas aos seguintes procedimentos:
a) O cultivo de fungos presentes nas amostras da superfície e substrato das alvenarias, com o objetivo
de verificação e de quantificação dos mesmos;
b) O cultivo de fungos presentes nas amostras coletadas do ar do ambiente analisado;
c) Determinação do pH da argamassa;
3.1 Coleta das amostras e o cultivo de fungos
De acordo com a determinação da ANVISA (2003), foram coletadas duas amostras de ar do interior do
ambiente da lavanderia e uma amostra de ar exterior ao ambiente da lavanderia. Para estudo do
almoxarifado, quatro amostras do ar interior foram recolhidas e uma amostra do ar do exterior do
almoxarifado foi coletada.
Para a retirada das amostras das regiões de superfície das paredes foram utilizadas como parâmetro
as recomendações da Nota Técnica Portuguesa NT- SCE-02 (2006), que padroniza o número mínimo de
amostras a serem analisadas por ambiente. Por meio da Equação (1) foi calculado o número de pontos (Ni) a
serem medidos no ambiente da lavanderia e do almoxarifado (barracão n°2). Assim, para a lavanderia o Ni
utilizado foi igual a dois, e para o almoxarifado o Ni foi igual a três.

Ni  0,15  Ai

equação (1)

Considerando a área total do hospital igual a 62.000 m2, tem-se que o número mínimo total de amostras a
serem analisadas é igual a 38.
Portanto, no decorrer deste trabalho foram coletadas um total de 30 amostras da lavanderia e 60
amostras do almoxarifado.
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A tabela 1 exemplifica o número de amostras retiradas para cada substrato e para cada local, ou seja,
a lavanderia e o almoxarifado.
Tabela 1 – Amostra retiradas dos diversos substratos do hospital

Região

Substrato
Superfície

Argamassa

Bloco cerâmico

Lavanderia Sul - Região A

05

05

05

Lavanderia Norte – Região B

05

05

05

Almoxarifado Norte – Região C

05

05

05

Almoxarifado Leste – Região D

05

05

05

Almoxarifado Oeste – Região E

05

05

05

Almoxarifado Sul – Região F

05

05

05

Total

30

30

30

A metodologia dos ensaios realizados consistiu na coleta de uma amostra do ar interno e do ar
externo do ambiente pesquisado seguindo a metodologia prescrita descrita na Norma da ANVISA, (2003).
A placa foi incubada em uma estufa a 25ºC ± 3ºC, durante sete dias, onde após o período de
incubação a placa foi retirada da estufa e a leitura das colônias dos gêneros de fungos realizada. Nesta etapa
foram observadas as espécies de fungos que cresceram na placa, assim como a quantidade de colônias
encontradas.
Para a coleta das amostras da superfície (sobre o revestimento) foram realizados os seguintes
procedimentos:
a) Utilização de placa de contato tipo RODAC®7 de 25 cm2 de superfície para coleta das amostras.
b) Coleta das amostras através da abertura da placa de contato por alguns segundos. Para tanto, a placa
foi pressionada contra a superfície da parede.
c) No laboratório as placas foram incubadas em estufa a temperatura de 25ºC durante sete dias onde
após o período de incubação as amostras foram retiradas da estufa e a leitura das mesmas foi feita.
d) Semeadura do material coletado foi realizada com swab e em placas contendo 1g de material.
Para a coleta das amostras do interior da argamassa foram realizados os seguintes procedimentos:
a) Raspagem da superfície do ponto de coleta da amostra. Uma talhadeira esterilizada com álcool
passada na chama de um maçarico portátil foi utilizada para a retirada da amostra a ser analisada.
b) Com o uso de uma broca esterilizada, foi feita a perfuração do ponto de raspagem até o alcance de
uma profundidade máxima de 25 mm, que corresponde à profundidade média do revestimento de
argamassa.
c) Após a retirada da broca do interior da parede foi coletada uma quantidade de amostra, com o auxílio
de um swab, da porção mediada da broca.
d) No laboratório, o frasco com a amostra foi aberto em uma câmara de fluxo laminar próximo a um
bico de Bunsen, visando evitar a contaminação do particulado.
e) Com uma alça estéril foi coletado 1g de material para posterior semeadura realizada em uma placa de
Petri contendo ASD. Decorrido o prazo de incubação a amostra foi retirada para análise e para
caracterização das colônias formadas.
Para a coleta das amostras do bloco cerâmico foram realizados os seguintes procedimentos:
a) As amostras de bloco cerâmico foram retiradas do interior da parede de maneira similar à adotada
para a coleta do revestimento em argamassa.
b) A profundidade de perfuração da parede para a retirada somente de amostra de bloco cerâmico
variou de 30 a 40 mm.
c) Os procedimentos adotados para a identificação, transporte e abertura dos frascos estéreis foram os
mesmos descritos na coleta das amostras de argamassa.
3.2 Identificação dos fungos
A determinação de gêneros de fungos é feita por comparação morfológica macroscópica e microscópica que
é realizada através de literaturas e material de referência. Na determinação dos gêneros são utilizados o bico
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de Bunsen, placa de Petri, alça estéril, lâmina, lamínula, o meio ASD a 4%, corante azul de lactofenolalgodão e, como reagente, a água destilada.
No método de cultivo em lâmina a placa de Petri deve ser tampada e deixada de sete a dez dias em
estufa a temperatura de 25ºC ± 3ºC. Após esse período a lamínula é retirada com auxilio de uma pinça de
forma cuidadosa, já que nela deverão estar aderidas as hifas e os esporos dos fungos. Em seguida, uma gota
do corante azul de lactofenol-algodão é pingada e o cubo de Ágar é desprezado sendo, então, substituído por
mais uma gota de corante que deve recobrir toda a lamínula. Assim, os esporos e hifas aderidos à lâmina
poderão ser visualizados.
Na etapa final do procedimento de cultivo, a lâmina deve ser selada com esmalte transparente e
observada com microscópio óptico, com objetiva de aumento de 40 vezes. O tipo e cor da hifa, forma e
formação dos esporos poderão ser observados. A identificação do microrganismo é feita pela comprovação
do dimorfismo e pelo aspecto microscópico característico de cada fase (AMERICAN PUBLIC HEALTH
ASSOCIATION, 2012).
Neste trabalho a contagem das colônias de fungos encontradas foi feita manualmente, e a
identificação dos microrganismos foi realizada por meio de microscópio óptico.
3.3 Aderência Teor de umidade, pH e carbonatação.
Ensaio realizado conforme a NBR 13528 (ABNT, 2010), com o objetivo de verificar a aderência da
argamassa ao substrato e de analisar a influência da ocorrência de fungos ou bolor na diminuição da
aderência do material estudado.
Para o ensaio de aderência foram selecionadas 12 amostras por região estudada, conforme preconiza
a Associação Brasileira de Normas Técnicas em seu documento NBR 13528 (ABNT, 2010). Assim, um total
de 60 amostras coletadas foi submetido ao teste de aderência.
As amostras utilizadas nos meios de cultura e para os ensaios de aderência foram retiradas da mesma
parede de onde foram coletadas as amostras para os ensaios do cultivo de fungos. As perfurações da parede
foram executadas a seco, mas a norma sugere também que perfurações sejam feitas umedecendo a serra
copo.
Ensaio realizado conforme a norma NBR 9778 (ABNT, 1987) para verificar a diferença da umidade
do interior da argamassa em relação à umidade dos locais com manifestação de bolor e sem a presença de
bolor.
Para o ensaio de pH foram realizadas coletas de amostras de pó de argamassa das seis regiões
pesquisadas. As amostras foram extraídas dos mesmos pontos de onde foram retirados os materiais para os
meios de cultura.
Para o ensaio do grau de carbonatação foram extraídos três corpos de prova por região pesquisada.
No ensaio foi utilizada uma mistura alcoólica com solução de fenolftaleína a 1% foi possível visualizar
alguns pontos da amostra que ainda não haviam sido alcançados pelo CO2.

4. RESULTADOS
4.1 Ocorrência de fungos no ar
A ocorrência de fungos no ar coletado, através do amostrador do tipo Merck MAS-100, do interior da
lavanderia pode ser evidenciada na Tabela 2.
Tabela 2 – Amostra retiradas dos diversos substratos do hospital

Região A (sul)

Colonias

UFC/m³

Região B (norte)

Colonias

UFC/m³

Fungi

Quant.

Fungi

Quant.

Quant.

Aspergillus spp

Quantidade
e6

21

Aspergillus spp

5

18

Penicillium spp

63

222

Penicillium spp

76

268

Cladosporium spp

17

60

Cladosporium spp

13

46

Absidia spp

6

21

Absidia spp

3

11

Fusarium spp

1

4

Fusarium spp

1

7

Alternaria spp

1

4

99

350

Subtotal

93

328

1998
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Na Tabela 1 observa-se que a região B (fachada norte) é a que apresenta uma concentração mais
elevada de fungos (350 UFC/m³), mas que ainda encontra-se abaixo do valor de 750 UFC/m3 por amostra
coletada, conforme limite estabelecido pela ANVISA (2003). Em outras palavras observa-se o dinamismo
desse agente biológico, pois a presença no ar pode ser proveniente de outros ambientes mas, também pode
ser proveniente das alvenarias infectadas.
4.2 Identificação de fungos nas paredes da lavanderia
O percentual de crescimento de fungos relativo a 30 amostras coletadas da lavanderia e colocadas em placa
de Petri foi de 80%, fato que pode ser explicado em função de que o ambiente da lavanderia apresentou uma
umidade relativa do ar média de 60% e temperaturas acima de 25ºC, durante o dia. Além disso, a insolação é
insuficientes no local, já que a radiação solar é bloqueada por prédios adjacentes não alcançando, assim, as
paredes da lavanderia. Tais condições ambientais são favoráveis ao crescimento de microrganismos e
justificam o resultado encontrado de que 64% das amostras coletadas apresentaram fungos.
Os resultados das amostras coletadas das regiões de superfície da lavanderia permitiram identificar
sete fungos diferentes (tabela 2). Observa-se que esses fungos encontrados são comuns nesse tipo de
ambiente. No interior da argamassa dos pontos pesquisados da lavanderia foi encontrado o fungo Aspergillus
flavus e também fungos filamentosos que não foram identificados. A incidência desses fungos se deu apenas
na Região norte B da lavanderia.
Considerando as amostras que apresentaram fungos em seus resultados observou-se o seguinte: na
superfície os fungos mais encontrados foram: Absidia (26%), Cladosporium (21%) e Aspergillus (18%)
sendo o restante 33% referente a fungos com menor ocorrência. Por sua vez na argamassa: Aspergillus
(28%), A. flavus e Penicillium (34%), assim 38% são de fungos com menor ocorrencia. Já no bloco cerâmico
foram encontrados os fungos: Fusarium e Rhodotorulla (44%).
A tabela 3 mostra os fungos e as quantidades médios de UFC formadas por ponto pesquisado em
cada região da lavanderia.
Tabela 3 - Ocorrência de fungos nas paredes da lavanderia

Local
Regiã
o

A

B

Substratos
superfície

UFC/g

No tijolo

UFC/g

Fungi

UFC/pla Na argamassa
cate
Quant.
Fungi

Quant.

Fungi

Quant.

Abisidia

6

Aspergillus

101

Aspergillus

3

Aspergillus

39

A.flavus

7

A. niger

1

Cladosporium

61

Cladosporium

1

Fusarium

6

Fusarium

5

Fusarium

12

Penicillium

3

Rhodotorulla

1

Rhizopus

2

Penicillium

8

Rhodotorulla
Abisidia

2
5

Aspergillus

63

Abisidia

1

Aspergillus

131

Filamentous F.

200

Aspergillus

1

Cladosporium

147

Penicillium

2

A. fumigatus

1

Fusarium

7

Rhodotorulla

1

Rhodotorulla

2

Rhodotorulla

2
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4.3 Almoxarifado
Um total de cinco coletas do ar ambiente foi realizado, sendo quatro coletas do ar presente no interior do
almoxarifado e uma coleta do ar externo ao ambiente do almoxarifado. Foram, também, coletadas 60
amostras de substratos: 20 de regiões da superfície das paredes, 20 amostras do interior do revestimento em
argamassa e 20 amostras de blocos cerâmicos localizados no interior da parede do almoxarifado do Hospital
de Clínicas.
Na Tabela 4 são mostrados os resultados obtidos da análise da ocorrência de fungos no ar interno das
Regiões C (fachada norte) e D (fachada leste) do almoxarifado.
Tabela 4 - Ocorrência de fungos no ar interior do almoxarifado- Regiões D e E

Região C
Fungi
Absidia
spp spp
Aspergillus
Cladosporium
spp
Subtotal

Colonia
s
Quant.

UFC/m³

Região D

Quant.

Fungi

1
84
74

4297
261

159

562

Absidia
spp
Aspergillus
spp
Cladosporium
spp

Colonia
s
Quant.

UFC/m³

324
25

11
85
88

52

184

Quant.

Na Tabela 4 observa-se que a região C (norte) é a que apresenta uma concentração mais elevada de
fungos (562 UFC/m³), mas que ainda encontra-se abaixo do valor de 750 UFC/m3 por amostra coletada,
conforme limite estabelecido pelas normas.
A ocorrência de fungos observada em 60 placas de Petri com amostras coletadas do almoxarifado foi
de 50% para todos os substratos pesquisados.
A maior ocorrência de fungos no almoxarifado se deu na região de superfície da alvenaria, seguida
da argamassa e, por último, do bloco cerâmico.
Somente a região norte justifica a necessidade de higienização interna em função da relação de UFC/m³ (ou
valor máximo recomendado) obtida entre ambiente interno e externo.
Em relação às condições ambientais, o almoxarifado apresentou uma umidade relativa do ar média
de 65% . Já, a temperatura média do interior do ambiente do almoxarifado constatada foi de 22ºC na estação
do inverno e de 27ºC no verão. Tanto a temperatura como a umidade relativa do ar registrada podem
favorecer a formação de colônias na superfície da alvenaria. Essa situação foi semelhante da encontrada para
o ambiente da lavanderia.
4.3.1 Presença de fungos nos substratos pesquisados no almoxarifado
A ocorrência de fungos nas superfícies pesquisadas foi constatada em 100% dos pontos de todas as regiões
do almoxarifado pesquisadas. Tal achado pode ser explicado, principalmente, pela falta de higienização e
pelas taxas de umidade e temperatura encontradas.
Por meio da tabela 5, na página seguinte, observa-se os fungos e as quantidades médios de UFC
formadas por ponto pesquisado em cada região do almoxarifado. Os resultados das amostras coletadas das
regiões de superfície do almoxarifado permitiram identificar oito espécies de fungo.
No interior da argamassa dos pontos pesquisados do almoxarifado foram encontrados os fungos:
Rhodotorulla e Absidia. A incidência desses fungos se deu apenas na Região norte do almoxarifado.
Na superfície os fungos mais encontrados foram: Absidia, Aspergillus, Cladosporium e Rhizopus
(20%), já na argamassa: Aspergillus (60%) por último no bloco cerâmico: Aspergillus (67%).
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Tabela 5 - Ocorrência de fungos no almoxarifado

Local
Região

C

D

E

F

Substratos
Surperfície

UFC/g

Argamassa

UFC/g

blocos

UFC/g

Fungi

Quant.

Fungi

Quant.

Fungi

Quant.

Abisidia

4

Abisidia

2

Rhodotorulla

1

Aspergillus

81

Aspergillus

1

Cladosporium

84

Rhodotorulla

1

Fusarium

1

Rhodotorulla
Abisidia

1
4

Aspergillus

43

Cladosporium

114

Rhizopus

3

Rhodotorulla

1

Abisidia

5

Aspergillus

1

Aspergillus

3

Aspergillus

41

A. niger

1

A. fumigatus

1

Cladosporium

105

Penicillium

1

Rhizopus

12

Rhodotorulla

7

Abisidia

4

Aspergillus

2

Aspergillus

32

Cladosporium

68

Rhizopus

5

Aspergillus

1

Os resultados das amostras coletadas das regiões de superfície do almoxarifado permitiram
identificar oito espécies de fungo.
No interior da argamassa dos pontos pesquisados do almoxarifado foram encontrados os fungos:
Rhodotorulla e Absidia. A incidência desses fungos se deu apenas na Região norte do almoxarifado.
Na superfície os fungos mais encontrados foram: Absidia, Aspergillus, Cladosporium e Rhizopus
(20%), já na argamassa: Aspergillus (60%) por último no bloco cerâmico: Aspergillus (67%).
4.4 Ensaio de pH
Os resultados obtidos para o valor do pH da argamassa das regiões pesquisadas são apresentados na tabela 6.
Tabela 6 - Resultados do pH encontrado em amostras de argamassa

Região

Fachada

pH

A

Sul – Lavanderia

9,22

B

Norte – Lavanderia

9,10

C

Norte – Almoxarifado

8,88

D

Leste – Almoxarifado

9,56

E

Oeste – Almoxarifado

9,28

F

Sul – Almoxarifado

10,80

2001

7

O resultados apresentados na tabela 6 foram obtidos através de um pHmetro digital. Esses valores
indicam uma alcalinidade relativamente baixa ou seja outro fator que favorecem o crescimento de fungos.
Todas as amostras ensaiadas estavam carbonatadas, justificando assim a redução do pH.

5 DISCUSSÕES
5.1. Ocorrência de fungos
Apesar dos resultados encontrados dos fungos encontrados no ar ambiente dos locais pesquisados estarem
abaixo do valor limite de 750 UFC/m3, estabelecido pela resolução normativa RE-09 da ANVISA, 2003), o
VMR (Valor Máximo Recomendado) que compara a contaminação biológica do ar interno em relação ao ar
externo, de ambas as regiões (A e B) da lavandeira e a região C do almoxarifado, ultrapassaram o valor
limite de concentração de unidades formadoras de colônias de 1,5 estipulados. Isto pode ser explicado no
caso da lavanderia pelo fato da ventilação do local ser deficiente e o elevado teor de umidade encontrado na
argamassa.
De acordo com os resultados apresentados na tabela 03 é possível observar a ocorrência de sete
fungos diferentes identificados na superfície da alvenaria sendo que todos estes fungos foram encontrados no
ar interno da lavanderia com exceção de Rhizopus e Rhodotorulla.
O fungo Aspergillus niger foi encontrado somente no interior do bloco cerâmico e o Aspergillus
flavus somente no interior da argamassa. Já, o fungo Alternaria apareceu somente no ar ambiente.
Para o interior da argamassa foram encontrados seis fungos diferentes e outros fungos filamentosos sem
identificação, entre os identificados se destacam Aspergillus, Fusarium e Penicillium.
Para a lavanderia também é importante ressaltar que apenas um dos pontos pesquisados do bloco
cerâmico apresentou resultado negativo para a ocorrência de fungos. Foi verificada a presença do gênero
Aspergillus em 44% do total de fungos encontrados nas amostras do substrato argamassa na lavanderia e 60
% para o almoxarifado.
Foram encontrados nesses ambientes dois dos gêneros considerados oportunistas a pacientes
imunodeprimidos em quantidade superior a recomendada: o Aspergillus e o Cladosporium,
Dentre os resultados obtidos para o almoxarifado destaca-se o fungo Aspergillus niger que foi encontrado em
amostra do bloco cerâmico em uma das regiões pesquisadas.
Ao contrário da lavanderia, no almoxarifado foi verificado um número maior de ocorrência de fungos no
bloco cerâmico em relação ao substrato de argamassa. Tal resultado pode ser explicado pelo fato da
argamassa do almoxarifado ser cerca de 50 anos mais jovem do que a argamassa presente no ambiente da
lavanderia.
A presença de fungos foi observada em todos os pontos de todas as regiões do almoxarifado
analisadas. A maior incidência de fungos foi observada na fachada oeste que possui menor insolação quando
comparada a fachada norte, por exemplo, e localiza-se próxima a um aterro, condição esta que pode ter
permitido por impermeabilização deficiente à passagem de umidade e nutrientes necessários a proliferação
de fungos nesta face.
No ambiente da lavanderia 80% das amostras apresentaram resultado positivo para fungos. Já, no
almoxarifado o percentual de amostras positivas foi igual a 50%. A diferença entre os resultados de amostras
positivas encontradas pode ser associada às condições ambientes relativas a cada ambiente avaliado. Na
lavanderia foram observadas condições ambientais mais favoráveis à proliferação de fungos.
5.2 Número de colônias
Algumas amostras das 53 positivas para o crescimento de fungos destacam-se pela quantidade de UFC
observada. Os pontos de número cinco (fachada sul) e pontos um e três (fachada norte) da lavanderia
apresentaram mais de 100 UFC/placa (fungo Aspergillus) e também mais de 100 UFC/placa (fungos
filamentosos), respectivamente.
Considerando este resultado em UFC/dm², tem-se um valor aproximado de 25 UFC/dm², resultado
este considerado acima dos padrões europeus de contaminação para superfícies limpas conforme Norma
Técnica Europeia NE 01-90 (GUIDE DU BIONETTOYAGE, 1991).
No caso do almoxarifado o ponto de número três (fachada oeste) foi o que apresentou maior
crescimento de fungos (16 UFC/placa). Já, na argamassa foram observadas concentrações acima de 50
UFC/g para fungos filamentosos e observou-se a ocorrência de A. fumigatus no interior do bloco cerâmico.
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Tal fato corrobora com resultados apresentados por estudos que relacionam a aspergilose invasiva
com reformas que envolvem demolições, visto que nesses casos, geralmente, há um aumento da
concentração deste fungo no ar o que propicia o desenvolvimento da doença.

5. CONCLUSÕES
Em ambos os ambientes pesquisados (lavanderia e almoxarifado) foram obtidos resultados positivos quanto à
ocorrência de fungos na superfície das paredes, no revestimento de argamassa e no bloco cerâmico. Contudo,
os resultados da lavanderia foram mais expressivos. Na Região A da lavanderia o teor de umidade, próximo
a 12 %, encontrado na região. Tal umidade propiciou o crescimento de fungos pois o resultado obtido foi
acima de 100 UFC/g percebido em uma placa. A biodeterioração que causou a desintegração do substrato
não permitiu a extração de amostras para o ensaio de resistência à tração. Todas as regiões pesquisadas
apresentaram amostras de argamassa totalmente carbonatadas e pH inferior a 11,00.
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RESUMO

Estudos relacionados ao conforto térmico em edificações têm se tornado cada vez mais importantes, visto
que na busca deste se deve priorizar o bem estar dos usuários no desempenho de suas funções, assim como
utilizar estratégias favoráveis do clima para minimizar o consumo de energia. O objetivo deste trabalho é
avaliar a percepção dos moradores de dois tipos de edificações pomeranas (tipo 1: edificações construídas
entre 1870 e 1930; tipo: 2 edificações construídas entre 1940 – 1970), em relação ao conforto térmico, e
verificar se existe diferença de percepção entre esses dois grupos de usuários. A metodologia utilizada
baseia-se basicamente em levantamentos técnicos, entrevistas e aplicação de questionários para verificar a
percepção dos dois grupos de usuários. Os resultados mostraram que há uma diferença na percepção do
conforto térmico entre os dois grupos, porém sob ponto de vista estatístico esta diferença não é significativa,
levando a concluir que com uma amostra maior, talvez o estudo pudesse resultar em um pior desempenho do
tipo 2, sob ponto de vista da percepção dos usuários.
Palavras-chave: conforto térmico, casas pomeranas, percepção.

ABSTRACT
Studies related to the thermal comfort of buildings have become increasingly important as they were
prioritize the maximum of comfort of the users in the performance of their functions, as well as using
favorable climate strategies to minimize energy consumption. This study aims to evaluate the perception of
the inhabitants of two types of Pomeranian buildings (Type 1: buildings built between 1870 and 1930; Type:
2 buildings built between 1940 and 1970), in relation to thermal comfort, and to verify if there is difference
in the perception between these two groups of users. The methodology used is basically based on technical
surveys, interviews and application of questionnaires to verify the perception of both groups of users. The
results showed that there is a difference in the perception of thermal comfort between the two groups, but
from a statistical point of view this difference is not significant, leading to the conclusion that with a larger
sample, perhaps the study could result in a worse performance of type 2, from the point of view of users'
perception.
Keywords: thermal comfort, pomeranian houses, perception.
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1. INTRODUÇÃO
A incorporação de estratégias bioclimáticas no projeto das construções é um item fundamental para o bom
desempenho ambiental destas. O homem tem adotado estas estratégias empiricamente desde as suas
primeiras construções, porém após a revolução industrial estes conceitos foram muito pouco aplicados na
arquitetura, sendo retomados apenas após a grande crise energética em 1970, quando foi percebido que os
combustíveis fósseis estavam dando indícios de escassez.
Atualmente, mesmo com toda a preocupação ambiental, ainda existem muitas construções que não
levam em consideração os fatores bioclimáticos. Nesse sentido se inserem os estudos sobre o conforto
ambiental, os quais tem buscado proporcionar o bem estar dos usuários, de forma que estes também tenham
um ganho em termos de eficiência energética das edificações. A sensação de conforto, segundo Graça &
Kowaltowski (2004), está diretamente ligada a quatro aspectos: o conforto térmico, conforto lumínico,
conforto acústico e a funcionalidade.
Para a avaliação do conforto ambiental em uma edificação já construída, podem ser utilizados vários
métodos, como por exemplo, as medições das variáveis ambientais in-loco (temperatura do ar e umidade
relativa do ar, no caso de conforto térmico). Essas medições ocorrem com posteriores comparações
normativas, simulações computacionais da edificação, aplicação de questionários para avaliar a percepção do
usuário em relação ao espaço, dentre outros aspectos.
A região da Serra dos Tapes (região sul do rio Camaquã), interior dos atuais municípios de São
Lourenço do Sul e Pelotas, estado do Rio Grande do Sul, recebeu um grande índice de imigrantes vindos da
Europa no século XIX. . Destes, a grande maioria eram pomeranos oriundos da antiga Pomerânia região que,
segundo Mujica (2013), possuía seu território compreendido entre a Alemanha e a Polônia, na costa sul do
mar Báltico. A região, em termos topográficos, era composta por campos, prados e ondulações, tendo um
solo em geral arenoso e úmido, e o clima frio com a presença de nevoeiros no período da manhã, durante o
inverno (BREMENKAMP, 2014). Com terras muito férteis e a grande maioria composta por camponeses, os
pomeranos cultivavam, principalmente, trigo, centeio, cevada, beterraba e batata inglesa (HAMMES, 2010).
O território da Pomerânia era alvo de constantes guerras e batalhas, mas o marco da emigração se
deu com o fim do domínio francês e com a derrota de Napoleão no início do século XIX. Após a derrota dos
franceses, e com o fim das conquistas liberais, os camponeses tiveram que pagar altos tributos à nobreza para
permanecerem proprietários de suas terras. Nesse contexto, os camponeses tinham como alternativa de vida
vender o que lhe restava e viver como nômade, ou emigrar para outro continente (BOSENBECKER, 2012).
No mesmo período, no Brasil, a base produtiva agrária ainda era sustentada pelo trabalho escravo,
que já estava sendo contestado sob o ponto de vista das políticas internacionais. A partir daí se começou a
procura por populações que pudessem substituir o trabalho escravo, de modo que assim se deu o começo do
processo de imigração para o Brasil (THUM, 2009). Os incentivos e propagandas do governo brasileiro em
relação à imigração para o Brasil e a precária situação do povo pomerano na Europa fizeram com que muitos
pomeranos deixassem suas terras em busca de uma vida melhor. Nesse sentido, os primeiros imigrantes
pomeranos chegaram a São Lourenço do Sul no ano de 1859 (GRANZOW, 2009).
Quando os primeiros pomeranos chegaram a região sul do Brasil não havia casas nem lotes de terras
destinados para os mesmos. Muitos encontraram uma região de fauna e flora nativa, o que era bastante
diferente do panorama europeu. Nesse contexto, cada emigrante tinha direito a algumas ferramentas para que
pudessem começar a desmatar a vegetação, para que fosse possível preparar a terra para o cultivo. Durante
esse período, muitos tinham direito a comida e a hospedagem em alojamentos enquanto não construíam suas
casas próprias.
Embora não se tenha o conhecimento de registros das primeiras casas construídas pelos pomeranos,
alguns relatos sugerem que estas eram de madeira. Na construção eram usados troncos de árvores resistentes
nos vértices como se fossem pilares, e tábuas para fazer os fechamentos. As telhas também eram de madeira,
e eram chamadas pelos pomeranos de “chinnall bréh”.
Com o passar do tempo, por volta dos anos 1870, começaram a ser feitas casas com tijolos de barro,
os quais eram produzidos na obra. As casas geralmente eram feitas em grupo. Existem poucos trabalhos
sobre a arquitetura pomerana, porém segundo Corona (2004), o estilo de casas pomeranas no estado do
Espirito Santo é normalmente de madeira, e possui o telhado de duas águas. As casas também apresentam a
presença de uma varanda e uma simetria na localização das esquadrias (Figura 1a). Segundo Corona (op cit.),
na planta baixa da casa pomerana normalmente não há presença do corredor (Figura 1b).
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Figura 1: a) Fachada e cobertura da casa pomerana no Espirito Santo; b) Planta baixa casa pomerana no Espirito Santo (CORONA,
2012).

Um estudo realizado por Bosenbecker (2012), que analisou a arquitetura Pomerana do interior do
município de Pelotas-RS, descreve o estilo das casas pomeranas das décadas de 1940 e 1950 como de
alvenaria de tijolo cerâmico, telhado de quatro águas com a parecença da varanda (Figura 2a). Esse mesmo
padrão construtivo foi observado por Corona (2004), o qual descreve uma simetria das esquadrias e a
ausência do corredor na planta baixa das casas (Figura 2b).

(A)

(B)

Figura 2: a) Fachada e cobertura casa pomerana Pelotas - RS; b) Planta baixa casa pomerana Pelotas – RS (BOSENBECKER, 2012).

A Avaliação Pós Ocupação (APO) consiste em um método para avaliar o desempenho de edificações
e espaços após a ocupação, e tem como objetivo levantar a percepção dos usuários em relação ao espaço
construído. Essa avaliação pode ser do tipo: técnico-funcional, comportamental, construtiva e também de
condições ambientais (BRANCO, 2015).
Segundo Krum et al. (2010) a avaliação das condições ambientais pode ser realizada a partir de
vários métodos, como medições in-loco, ou mesmo por aplicação de questionários ou observação dos
usuários, com intuito de avaliar as percepções individuais. Krum et al. (op cit.) ressaltam que a busca de
informações, através dos usuários que desenvolvem suas atividades no interior do ambiente construído, é de
muita valia.
Um método muito utilizado na área de Ambiente e Comportamento para verificar a
percepção dos usuários, e descobrir regularidades entre grupos de pessoas é o questionário
(QUINTANILHA, 2015). Este pode ser caracterizado como um método quantitativo.
Dentre as avaliações das condições ambientais, está a avaliação de conforto térmico. Segundo
Loureiro (2003), o estado de conforto térmico ocorre quando um indivíduo se encontra em plena satisfação
com o ambiente térmico em que ele ocupa. As principais variáveis climáticas envolvidas para a
caracterização do conforto térmico.
Com as diversas variáveis envolvidas na sensação térmica do usuário, é de fácil compreensão a
variabilidade da percepção de um usuário para o outro. Segundo Krum et al. (2010) para um bom
desempenho térmico da edificação, o usuário deve se sentir em conforto térmico no ambiente na maior parte
do tempo em que esta no mesmo.
O estudo foi realizado no 4° distrito da cidade de São Lourenço do Sul – RS (Figura 3). A localidade
fica compreendida na zona rural, onde grande parte dos moradores são agricultores, e é caracterizada como
umas das regiões de imigração pomerana. A cidade possui clima subtropical úmido em todas as estações com
verão quente e com ocorrência de precipitação em todos os meses do ano, de acordo com o sistema de
classificação climática de Köppen. Para uma descrição mais detalhada do clima da área do estudo foi
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consultado o arquivo climático da cidade de Canguçu (cidade próxima), onde se verificou uma semana típica
de verão com temperatura média de 21,15 °C e uma semana típica de inverno com temperatura média de
11,52°C e umidade média relativa do ar anual de 83%.
O estudo abrangeu 16 residências pomeranas, sendo que estas foram divididas em dois tipos.

Figura 3: Área do estudo

2. OBJETIVO
O presente artigo tem como objetivo verificar e comparar o conforto térmico em dois tipos arquitetônicos de
casas pomeranas, do quarto distrito do município de São Lourenço do Sul, através da percepção dos usuários.
Para isso, foram realizados entrevistas e levantamentos in-loco para identificar as técnicas construtivas, os
materiais e os layouts de cada tipo, além da aplicação de questionários com o intuito de avaliar a percepção
dos usuários em relação ao conforto térmico das casas.

3. MÉTODO
3.1. Escolha dos objetos de estudo
O estudo abrangeu 16 residências pomeranas, sendo que estas foram divididas em dois tipos. Inicialmente
para identificação das casas pomeranas existentes na localidade estudada foram coletados dados das
características externas das residências através de levantamentos com auxilio de uma câmera, onde foram
filmados os principais trajetos da região. A partir desse levantamento, as casas que apareceram nas filmagens
foram classificadas de acordo com suas características externas. Foram estabelecidos quatro grupos distintos
de casas. Esses grupos foram separados pelas seguintes características: casa com telhado de duas águas sem a
presença da varanda; casa com telhado de duas águas com a presença da varanda; casa com telhado de quatro
águas sem a presença da varanda e casa com telhado de quatro águas com a presença da varanda.
Para esse estudo foram escolhidos apenas dois grupos: casas com telhado de duas águas sem a
presença da varanda (tipo 1) e casas com telhado de quatro águas com a presença da varanda (tipo 2), estes
dois grupos foram escolhidos pelo fato de apresentarem diferentes períodos construtivos. Dentre as
residências escolhidas, nove foram classificadas em tipo “1” e sete em tipo “2”. Ao longo do estudo foram
realizados levantamentos arquitetônicos das dimensões das casas. Esse procedimento possibilitou o
redesenho da planta baixa e das fachadas. Também foram coletadas fotografias para facilitar o redesenho, e
anotados os materiais construtivos empregados na construção de cada casa estudada.

2007

4

3.2. Entrevistas e questionários
Neste estudo foi utilizada a entrevista semi-estruturada, a qual se baseia na preparação de um esquema básico
ou formulação de perguntas que devem ser aplicadas (não necessariamente na ordem elaborada). Essa etapa
tinha como objetivo caracterizar os tipos arquitetônicos utilizados nas construções locais, a partir de relatos
dos moradores. As entrevistas foram gravadas com autorização prévia dos moradores, porém grande parte
destas foi realizada no idioma pomerano, em virtude deste idioma ser a língua materna dos moradores, e dos
mesmos se sentirem mais a vontade no ato da entrevista. Foram feitos questionamentos relacionadas à
construção e a história das residências, incluindo ano de construção e técnicas construtivas empregadas.
Para a análise da percepção dos usuários em relação ao conforto térmico, foram aplicados
questionários a dois grupos de usuários dos dois tipos de casas Pomeranas do 4º distrito de São Lourenço do
Sul – RS. Ao todo foram coletados 33 questionários referentes ao tipo 1 e 30 relacionados ao tipo 2. O
questionário foi elaborado de forma a conter uma menor quantidade de perguntas subjetivas possíveis, visto
que estas dificultam o processo da análise. A estrutura do questionário foi composta de 19 perguntas
objetivas e 6 perguntas subjetivas, onde foram utilizadas questões ordinais com uma escala de diferencial
semântico de 5 pontos a partir de substantivos opostos (e.g. calor/frio).
Foram elaboradas perguntas referentes à sensação térmica dentro de sua casa no inverno e no verão,
em diferentes períodos do dia. Outros pontos relevantes foram o gênero e a idade do respondente, o período
em que as janelas são abertas nestas duas estações e a indicação da percepção dos usuários sobre incidência
do sol na casa, bem como a e ventilação. Nas perguntas abertas foi solicitado que os usuários indicassem o
ambiente mais frio, mais quente e mais confortável com justificativa, para as duas estações. Também foi
solicitado que os usuários descrevessem estratégias para amenizar as sensações extremas (frio e calor).

3.3. Análise dos dados
Os dados obtidos nas perguntas objetivas foram analisados estatisticamente através dos softwares Microsoft
Excel® e SPSS®. Já com os dados obtidos nas perguntas subjetivas foram produzidas nuvens de palavras,
destacando as palavras que apareceram com uma frequência maior. As nuvens foram produzidas com o
auxilio do programa Tagul®, o próprio software transforma as palavras em nuvens de palavras, dando uma
importância em tamanho e cor para as palavras que mais vezes foram repetidas. Para a verificação de
diferenças de percepção entre os dois grupos de usuários (usuários tipos 1 e 2) foi aplicado o teste estatístico
Mann-Whitney, e para verificar a frequência das repostas foram feitas tabulações cruzadas.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Características construtivas das casas
Os tipos arquitetônicos 1 e 2 apresentam as características construtivas descritas na tabela 1, onde o tipo 1
apresenta paredes mais espessas e telha de zinco e o tipo 2 paredes menos espessas e telha cerâmica.
Tabela 1: Características construtivas das casas pomeranas estudadas.
Características construtivas
Tipo
Paredes externas
Paredes internas
Cobertura
Forro de madeira
Tijolo maciço espessura Tijolo maciço espessura
1
espessura 1 a 2 cm
32 a 45 cm acabamento
32 cm acabamento
Telha de zinco ou
(1870 – 1930)
reboco
reboco
cerâmica
2
(1940 – 1970)

Tijolo maciço espessura Tijolo maciço espessura
25 cm acabamento
15 a 25 cm acabamento
reboco
reboco

Forro de madeira
espessura 0,5 a 1,5 cm
Telha cerâmica

Já as características arquitetônicas apresentadas nas figuras 4 e 5, mostram que o tipo 1 possui
telhado de 2 águas e possui a cozinha isolada (figura 4) e o tipo 2 apresenta telhado de quatro águas, varanda
e a cozinha não é um elemento isolado (figura 5). Essas representações foram elaboradas de acordo com as
características que mais se repetiram nas casas do presente estudo.
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Figura 4: a) Fachada principal tipo 1; b) Planta baixa tipo 1

(A)

(B)

Figura 5: a) Fachada principal tipo 2; b) Planta baixa tipo 2.

De acordo com as características observadas, é possível verificar que os fatores que mais diferenciam
um tipo do outro é o tipo do telhado (quatro águas e duas águas) a presença ou não da varanda e as
espessuras das paredes, as distribuições dos ambientes permanece basicamente com a mesma lógica nos dois
tipos, muito semelhante também do que foi descrito por Corona (2004) e Bosenbecker (2012). Das 16 casas
estudadas, 9 se classificam no tipo 1 e 7 no tipo 2. Das 9 casas do tipo 1, 6 possuem a fachada principal
voltada para orientação Sul, 1 para Norte e 2 para Leste. Das 7 casas do tipo 2, 4 possuem a fachada
principal voltada para orientação Sul, 2 para Norte e 1 para Leste.

4.2. Análise das perguntas subjetivas
A análise das respostas das perguntas subjetivas mostrou não haver diferenças significativas entre as
percepções dos dois grupos de usuários das casas pomeranas em relação aos ambientes mais confortáveis e
desconfortáveis, e em relação as estratégias para amenizar o calor no verão e o frio no inverno. Em todas as
perguntas as respostas dos dois grupos foram bem semelhantes.
A tabela 2 apresenta os resultados para a pergunta “qual o ambiente mais confortável da casa no
verão”. Os moradores de ambos os tipos consideraram a sala como o ambiente mais confortável. O quarto
também aparece, porém em menor frequência. Já o motivo que mais foi citado em ambos os tipos é a pouca
incidência solar nesses ambientes e também a boa ventilação. Esse motivo pode ser facilmente explicado, já
que a sala e o quarto geralmente ficam voltados para a fachada principal e a fachada principal nesse estudo
está predominantemente voltada para a orientação solar Sul.
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Tabela 2: Resultados da pergunta de ambiente mais confortável no verão.

Qual é o ambiente mais confortável da casa no verão? Por quê?
Nuvens de palavras tipo 1
Nuvens de palavras tipo 2

A Tabela 3 apresenta os resultados para o ambiente mais quente no verão, onde a cozinha apareceu
com mais frequência. Como motivo foi citado a presença do fogão a lenha e também a maior incidência solar
nesse ambiente. Com a amostra predominantemente com fachada principal para a orientação solar Sul, a
cozinha que geralmente fica ao lado oposto da fachada principal, está predominantemente para Norte, logo se
explica porque ela é considerada o ambiente mais quente da casa juntamente com a presença do fogão à
lenha.
Tabela 3: Resultados para a pergunta de ambiente mais quente no verão.

Qual é o ambiente mais quente da casa no verão? Por quê?
Nuvens de palavras tipo 1
Nuvens de palavras tipo 2

Dentre as estratégias mais citadas pelos moradores das casas pomeranas, para amenizar o calor no
verão, estão o uso do ventilador e a abertura das portas e janelas para ventilação, como mostra a tabela 4.
Tabela 4: Resultados para a pergunta de estratégia para amenizar o calor no verão.

Você utiliza alguma estratégia para amenizar o calor no verão? Quais?
Nuvens de palavras tipo 1
Nuvens de palavras tipo 2

Os resultados para a estação de inverno em relação ao ambiente mais confortável e desconfortável
foram o inverso do que foi citado para a estação de verão. Sendo assim, o ambiente que aparece com mais
frequência como o mais confortável foi a cozinha, pela presença do fogão à lenha (Tabela 5).

2010

7

Tabela 5: Resultados para a pergunta de ambiente mais confortável no inverno

Qual é o ambiente mais confortável no inverno? Por quê?
Nuvens de palavras tipo 1
Nuvens de palavras tipo 2

A tabela 6 mostra os resultados para o ambiente mais frio no inverno. Nesse aspecto se observou uma
pequena diferença nas respostas dos moradores dos diferentes tipos arquitetônicos. Para o tipo 4 as
percepções se dividiram entre sala e o quarto, já para o tipo 1 a sala apareceu com maior frequência. Dentre
os motivos, a pouca incidência do sol foi à resposta mais frequente nos dois tipos, já que a sala e o quarto
como já explicado anteriormente, estão predominantemente voltados para a orientação solar Sul.
Tabela 6: Resultados para a pregunta de ambiente mais frio no inverno.

Qual é o ambiente mais frio no inverno? Por quê?
Nuvens de palavras tipo 1

Nuvens de palavras tipo 2

Na tabela 7 são apresentados os resultados para as estratégias mais citadas pelos usuários para
amenizar o frio no inverno, onde o fogão a lenha e o aquecedor apareceram como as estratégias mais
frequentes.
Tabela 7: Resultados para a pergunta de estratégia para amenizar o frio no inverno.

Você utiliza alguma estratégia para amenizar o frio no inverno? Quais?
Nuvens de palavras tipo 1
Nuvens de palavras tipo 2

4.3. Análises das perguntas objetivas
Analisando as figura 6a e 6b é possível observar que em geral os moradores das casas do tipo 2 descreveram
sentir mais frio no inverno e mais calor no verão. Inicialmente se pode supor que as casas do tipo 2
apresentam um pior desempenho térmico. Porém com o teste estatístico de Mann Whitney foi possível
concluir que não existe diferença estatisticamente significativa entre a percepção dos usuários do tipo 1 e 2
em relação a sensação térmica no verão e no inverno. Os resultados para verão apresentaram uma
significância estatística (p) igual a 0,052, para as 33 amostras do tipo 1 (N1) e para as 30 amostras do tipo 2
(N2), resultando em um teste de Mann Whitney (U) igual a 363. Os resultados para inverno apresentaram
uma significância estatística (p) igual a 0,06, para as 33 amostras do tipo 1 (N1) e para as 30 amostras do tipo
2 (N2), chegando a um teste de Mann Whitney (U) igual a 368,5. Os resultados dos testes levam a acreditar
que com uma amostra maior se conseguiria diferenças de percepção. Logo se conseguiria confirmar o pior
desempenho do tipo 2.
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(A)

(B)

Figura 6: a) Sensação térmica no verão; b) Sensação térmica no inverno.

A figura 7a e 7b mostram as percepções dos dois grupos de usuários em relação à ventilação das
casas no verão e no inverno. Foi possível observar que os moradores das casas do tipo 1 classificam a
ventilação melhor do que os moradores das casas do tipo 2. A melhor ventilação natural no tipo 1 pode ser
explicada pelo fato desse tipo arquitetônico possuir menos ambientes na largura (Figura 4b), o que facilita a
ventilação cruzada.

(A)

(B)

Figura 7: a) Ventilação das casas no verão; b) Ventilação das casas do inverno.

Em relação à incidência do sol nas residências, os moradores do tipo 2 descreveram que a casas
recebem mais incidência do sol, tanto no verão quanto no inverno, como mostra a figura 8a e 8b. Essa
resposta dos usuários não é facilmente compreendida, uma vez que o tipo 2 está mais protegida do Sol com o
uso da varanda, porém pode estar relacionada com o entorno (vegetação, relevo, etc...).

(A)

(B)

Figura 8: a) Incidência do sol nas casas no verão; b) Incidência do sol nas casas no inverno.

Em relação ao período de abertura das janelas nota-se que a maioria dos moradores, tanto do tipo 1
quanto do tipo 2, responderam que no verão abrem as janelas no início da manhã. No inverno essa abertura
varia entre inicio da manhã, meio da manhã e meio dia, embora 64% dos moradores do tipo 2 responderam
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que abrem as janela ao meio dia no inverno.

(A)

(B)

Figura 9: a) Período de abertura das janelas no verão; b) Período de abertura das janelas no inverno.

5. CONCLUSÕES
Com o presente estudo se observou que não existe uma diferença significativa na percepção dos moradores
do tipo 1 e 2, quando descrevem os ambientes mais confortáveis e desconfortáveis das residências assim
como nas estratégias que utilizam para amenizar o desconforto. Tal fato pode ter relação com a configuração
da planta baixa dos dois tipos que é bem semelhante, assim como o modo de uso das residências.
Já em relação às perguntas objetivas é possível concluir que existe uma diferença entre a percepção
dos moradores do tipo 1 e 2 em relação ao conforto das casas. As respostas dos moradores do tipo 2 mostram
mais desconforto e também uma pior percepção em relação à ventilação. Tal fato leva a acreditar que o tipo 2
(tipo mais recente entre 1940 e 1970) possui um pior desempenho térmico, apesar do teste estatístico Mann
Whitney não mostrar essa diferença. A partir dos resultados apresentados acredita-se que com uma
amostragem maior, será possível observar essa diferença, que pode estar relacionada com alguns elementos
construtivos distintos entre os dois tipos arquitetônicos, como a planta baixa e também os materiais
construtivos.
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RESUMO

A configuração do edifício escolar é de grande importância para bons resultados dos processos de ensinoaprendizagem. A arquitetura deve fornecer, em primeiro lugar, ambientes de qualidade, com condições de
conforto necessários para seus usuários, a fim de garantir um impacto positivo do ambiente nas pessoas. Para
alcançar uma aprendizagem/ensino de qualidade, estudos sobre o ambiente apontam recomendações gerais
para a arquitetura escolar, as quais devem dar suporte às Modalidades de Aprendizagem (MA). O objetivo do
estudo é aplicar o conceito de Modalidades de Aprendizagem na ampliação da maneira como os estudos de
APO avaliam edifícios escolares. A funcionalidade do espaço educacional é um dos aspectos essenciais ao
Conforto Ambiental de escolas. Para tanto, dois métodos de pesquisa foram empregados: pesquisa
bibliográfica e a tradução de conceitos educacionais e de projeto em representações gráficas que deem
suporte ao processo de projeto criativo de edifícios escolares. Acredita-se que quanto mais rico é o ambiente
escolar em permitir a diversidade e a inclusão de diversas atividades educacionais através das MAs, no que
diz respeito ao desenvolvimento de novas habilidades, mais funcionais os espaços se tornam, oferecendo
conforto que vai além dos três aspectos ambientais (térmico, acústico e lumínico). As representações gráficas
resultantes mostram essa diversidade e abrem possibilidades para a forma com que os espaços escolares
podem ser trabalhados, o que também pode ser observado quando realizadas APOs. Concluiu-se ser
essencial se considerar as modalidades de aprendizagem entre os fatores de influência do projeto escolar e na
posterior avaliação do edifício, por estas fortalecerem o Conforto Ambiental em relação à funcionalidade. A
contribuição é essencialmente metodológica a fim de garantir um processo de projeto mais eficaz.
Palavras-chave: arquitetura escolar, modalidades de aprendizagem, funcionalidade, conforto ambiental

ABSTRACT

The physical school building setting is crucial for the productivity of learning-teaching processes.
Architectural design’s concern is primarily to provide quality environments with comfort conditions for
users, to guarantee that the space impacts positively on people. To achieve a quality learning/teaching,
environment studies have brought forward general recommendations for school architecture, and these
should support the diverse Learning Modalities (LM). The main goal of the study is to apply the concept of
Learning Modalities to broaden POE studies to assess school buildings. The educational function of space is
considered an essential aspect of Environmental Comfort in schools. Two research methods were employed:
a literature search and the translation of educational and design concepts into graphic representations that
support the creative design process of school buildings. There is the assumption that the richer the school
environment is in permitting diverse and inclusive educational activities through LMs, in terms of the
development of different skills, the more functional spaces become, offering comfort in more than its three
environmental aspects (thermal, acoustic and illumination). The graphic representations resulted show this
diversity, open possibilities of how to work with school spaces and what also to look for in POEs. The
conclusion regards the importance of considering learning modalities amongst the factors of influence on
school design and building assessment, once those strengthen the Environmental Comfort regarding
functionality. The contribution is essentially methodological, ensuring a more effective design process.
Keywords: school architecture, learning modalities, functionality, environmental comfort
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1. INTRODUCTION
The physical school building setting is crucial for the productivity of learning-teaching processes. The
quality of this environment has a considerable influence on this process and on the behaviour of users,
especially students (TAYLOR, 2009; LEIRINGER e CARDELLINO, 2011; AZEVEDO, 2012; IMMS e
BYERS, 2016). Students’ achievement rates increase (BERGSAGEL et al., 2007; TAYLOR, 2009;
FRANÇA, 2011; KOWALTOWSKI, 2011; LEIRINGER e CARDELLINO, 2011; BARRET et al, 2016)
when educational quality is high, and when spaces are appropriate to their needs, providing a feeling of
comfort to perform activities (WALDEN, 2009).
Architectural design goals are primarily to provide quality environments with comfort conditions for
users, to guarantee that the space affects positively on people. According to Walden (2009), this is true for
school buildings as well. A precondition for successful learning is that students must feel as comfortable at
school, as they would feel at home. Constructed, rebuilt or reformed, a number of factors influence school
projects: practical and technological considerations, project trends related to public policies, availability of
materials and techniques (WOOLNER, 2007). Nevertheless, Dudek (2000) and Taylor (2009) criticize
educational constructions that mainly incorporate technical considerations - norms, square footage, energy
efficiency - leaving behind aesthetic issues and other more complex discussions that also include creativity,
imagination, and the functional aspect. The concern could also be focused on other design decisions, such as
identity and context, implantation, considerations about the terrain and its exterior, characteristics associated
to the concept of learning and pedagogy chosen, temporality and durability, and with a great importance,
organization and functioning of the building. (DELIBERADOR, 2016)
Also, many ideas influence the design of buildings, from different groups of stakeholders, and directed
to many users. However, individual expectations, although essential, cannot always be taken into
consideration separately. To achieve a quality learning/teaching environment studies have brought forward
general recommendations for school architecture and these should support multiple Learning Modalities
(LM) established by educational theories and systems. The modalities are, on three scales: collective learning
through exposition of facts, experiments and experiences; active/hands-on-work projects and group work
(big or small) as well as individual activities, which require concentration (BERGSAGEL et al., 2007). To
support such modalities in the physical environment, Design Patterns are brought forward by Nair, Fielding
and Lackney (2013). These work as open-ended guidelines for decision making in a design process. Design
patterns are seen as important components in an architectural programme, and can act as fundamental pillars
on the learning-teaching process.
The quality of the built environment (functional, aesthetic, environmental comfort, maintenance), can
have positive or negative impacts on health, social interaction, behaviour, productivity, physical comfort and
user satisfaction. In schools, these issues can interfere in educational processes; affect resources spent on the
operation of a building and have environmental impacts (AZEVEDO, 2002; MUELLER, 2007). In this paper
educational space and its functional quality is discussed as part of an important environmental comfort
factor.

2. GOAL
The main goal of the study is to apply the concept of Learning Modalities to broaden POE studies do assess
school buildings. The educational function of space is considered an essential aspect of Environmental
Comfort in schools. Design Patterns should be established, based on Learning Modalities and feedback
results from POEs of school buildings to instruct the architectural programme and design process.

3. METHOD
Two research methods are employed: a literature search and the translation of educational and design
concepts into graphic representations that support the creative design process of school buildings. The
concept of Learning Modalities is the basis of the study. There is the assumption that the richer the school
environment in permitting diverse and inclusive educational activities through learning LMs, in terms of the
development of different skills, the more functional spaces become, offering comfort in more than its three
environmental (thermal, acoustic and illumination) aspects. The study focused on:




18 Learning Modalities proposed by Lippman (2003);
Design Patterns presented by Nair, Fielding and Lackney (2013) and
Multiple Intelligences to support the Learning Modalities and the need for diversified spaces;
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Environmental Comfort in Schools, focusing primarily on functional aspects;
POE methods to support the development of an architectural programme and a creative design
process;
Translation of theoretical concept into graphic representations.

3.1. Learning Modalities and Environmental Comfort based on Functionality
Contemporary schools need to present the new design patterns (Table 1) and ensure that their spaces
function effectively according to the demands of learning-teaching process and related activities, which are
the learning modalities to be discussed in depth along the paper. To ensure that the effectiveness is met, it is
crucial to evaluate the space, listening to users, noticing their level of satisfaction and what could be done to
increase it.
Table 1 – Design Patterns from Nair, Fielding and Lackney (2009)
1. Classrooms, Learning Studios, Advisories and
16. Watering Hole Space
Small Learning Communities
2. Welcoming Entry

17. Cave Space

3. Student Display Space

18. Design for Multiple Intelligences*

4. Home Base and Individual Storage

19. Daylighting

5. Science Labs, Arts Labs and Life Skills Areas

20. Natural Ventilation

6. Art, Music and Performance

21. Full Spectrum Lighting

7. Physical Fitness

22. Sustainable Elements and School as 3D Textbook

8. Casual Eating Areas

23. Local Signature

9. Transparency

24. Connected to the Community

10. Interior and Exterior Vistas

25. Home-like bathrooms

11. Dispersed Technology

26. Teachers as professionals

12. Indoor–Outdoor Connection

27. Shared learning resources and library

13. Soft Seating

28. Safety and security

14. Flexible Spaces

29. Bringing It All Together

15. Campfire Space

*There are eight intelligences: verbal-linguistic, logical-mathematical, musical, bodily-kinaesthetic, visual-spatial,
naturalist, interpersonal, intrapersonal.

Specifically when it comes to educational spaces, the individuality of students must be taken into
account, regarding the multiple intelligences (MI). In 1999, Gibson and Govendo postulated that teachers,
especially at the high school level, explore MI in the classroom, with the mission of preparing students for
the various roles, experiences and opportunities they would face in the "real world" of the XXI century.
Although the intelligences are strongly related to curriculum, the space and its functionality have an
undoubted influence over its outcomes.
The Learning Modalities concept considers this multiplicity of activities required by the intelligences,
and therefore they organize the design of space. Lippman (2003) advocates that a good school project should
accommodate as many modalities as possible, replacing the old spaces that serve a restricted number of
possibilities by those which attend several, reiterating the need for diversity. Each activity requires a
different organization of space or, in some cases, even spaces exclusively dedicated to them. In this way,
different learning styles and the learning modalities are also intrinsically linked to how the space is designed,
which is related to the function it supports. This will allow the performance of activities in the best way
possible, increasing user comfort.
Pearlman (2011) demonstrates that collaborative projects, seminars, workshops can be accommodated
in the same space as other types of work, which shows that depending on the Learning Modalities wanted,
the architectural programme can stimulate countless design solutions. In some cases, activities require from
their environment specific features, like experiments that have to be developed in a laboratory, or the work
with music, theatre or recordings that demand classrooms acoustically treated, for example. However, these
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specificities do not detract the multiplicity of the school, but corroborates with a desired diversity. Designers,
therefore, can work with the Design Patterns to create appropriate environments to host each and all of these
activities, in a versatile way, creating a set of spaces – studios, plazas, multipurpose classrooms, home bases
or breakout areas – that will be used fully, or other to be used in specific situations.
Environmental comfort can be achieved in terms of functionality in several ways, when taking into
consideration Learning Modalities and Design Patterns. Starting with flexibility (described as one of the
desired Design Patterns), which will allow constant change of space with a lack of barriers, but also in terms
of flooring (thinking about the type of activity) that will support storytelling, social-emotional learning, for
example. Besides that, finishes are also crucial (according to purposes), ceilings, walls (paints and coatings),
casework and furnishings (as the soft seating pointed out in another Design Pattern). Even computers and
office equipment (dispersed technology), and other specialties like lockers, and toilet partitions are described
outlined in Design Patterns (GELFAND, 2010).

3.2. Considering Learning Modalities in POE, architectural programme and design process
To provide for diverse environments within a school, whether in a renovation project or in a new school
design, architects need to have in mind one of those two aspects, highlighted as follow. First is the specific
demand of a place and its users, in case of a renovation project: What works in that context and what does
not must be evaluated. Second, now considering new designs, are the general demands of 21st century
schools, based on learning modalities and design patterns, must be given priority
In both cases, the feedback process that POE provides is vital, to understand the reality, which means
that positive and negative characteristics, environmental comfort and relations between human behaviour and
built environment should be investigated (ORNSTEIN, 2005; ORNSTEIN et al., 2009; TAYLOR, 2009).
With the results in hands, it is possible to see what has to be changed or which new features that have be
added, or if something is actually working effectively and should be kept that way.
Nevertheless, it is noted that some of the architects' choices regarding the elements that will work with
concern, especially in public schools, very specific baselines, followed by a restricted design time. This is the
case of the projects from FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) at the state of São Paulo in
Brazil, which start from an architectural program shaped by standardization in function of classrooms and
minimum dimensions, environmental requirements, installations and components (such as windows and
doors) (GRAÇA, 2002).
In this way, the choices are limited to pre-set specifications in a relatively rigid form that does not give
much space for change in the architectural programme, which should be based on POE undertaken in former
projects (process showed in Figure 1). Although some changes have been made during the years in FDE
projects, and the recognition of their attempt to use some information from previous designs in the next ones,
currently specifically in terms of acoustics, other aspects do not get as much attention, especially
functionality.

Figure 1 – Process considering inputs and outputs in POE, highlighting functionality aspect.

In the design process, according to Moreira (2007), formulation and verification of several hypotheses
for solving the problem(s) are performed. In the development of the process, there are anticipations of events
so that adequate solutions can be found from the proposition of elements that have the function of
accomplishing specific objectives. Once functionality is put as one of the objectives of architecture, and there
in a keen interest on promoting comfort and well-being in terms of multiple possibilities to perform activities
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and easiness on doing so, this will be taken into consideration on the design process, starting by the
programme.
In order to find more appropriate solutions it is necessary to collect data that will help in the
proposition of the model, in a process which stages are analysis, synthesis and evaluation. Considering
specifically functionality, then, the data required needs to be related to Learning Modalities demanded by
pedagogy used (or in general, what is recommended for 21st century schools based on multiple intelligences).
The architectural program, in turn, has as its objective the description of the context in which the
project will operate, being an analytical stage of the design process (MOREIRA, 2007). As one of the first
stages of this process, it precedes the project itself and establishes the problem that will be answered by the
form by dividing the context into parts. In order to avoid suggesting or imposing solutions, the program "[...]
must confine itself to describing the context or the general aspects of the form ..." (KOWALTOWSKI and
MOREIRA, 2011).
In the development of the program, the user is seen as an active element and the idea generation must
be focused on it in order to establish the needs, goals and guidelines that the form will fulfil. Hence, not only
physical, but also psychological and cultural characteristics are identified, as well as the activities that will be
performed and the values of that user. According to Deliberador (2016), the more complete this stage is, the
chance of reworking in later phases decreases in an inversely proportional character. Therefore, the space
will function more effectively.

4. ´RESULTS AND DISCUSSION
In order to better visualize the application and what it means to use Learning Modalities as a support for
thinking in functionality and, therefore, Environmental Comfort of the built environment, graphic
representation of it was done as shown by (Table 2). The sketches show both the possible disposition of
people and how they are related to each other in each modality, as well as ideas of how could the space be,
thus related to what can be considered when undertaking a POE and, further the construction of an
architecture programme.
Together with the Learning Modalities representation, a correlation between Multiple Intelligences
and the former was also developed (Table 3), once it is considered that the more the intelligences are
understood and thought about in a design process, the more the places will function towards supporting
them.
As it is possible to perceive on Table 2, some Learning Modalities could even happen at the same
place, but in different times, depending on the level of concentration required. As an example it is possible to
mention modalities 2 (peer tutoring) and 3 (team collaborative work), that can even happen at the same time,
as well as 1 (independent study) and 4 (one-on-one learning with teacher). Places to support those specific
modalities, for example, can be thought as a proper place for the development of verbal-linguistic, logicalmathematical intelligences, or musical and bodily-kinaesthetic ones.
It is also possible to comprehend by analysing the sketches if walls, floors or even ceilings will be
needed and how they should be, if the walls should be static, for example. If it should allow opening and
closing for activities with more or less people, or even to connect inside and outside areas for a naturalist
learning (modality 14), of even for performances and music-based learning (modality 11) to take place.
Table 3, in the third column, also shows the kind of activities people with each intelligence should
engage in, or could be engaged with so their skills are better developed. This gives a fair notion of what the
school design could bring in order to answer those needs, providing rich environments where people would
feel more comfortable, seeking to give adequate solutions both for each group of people, but also regarding
each individual.
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Table 2 - 18 learning modalities, according to Lippman (2003), and interpreted by the author.
1. Independent study

2. Peer tutoring

3. Team collaborative work in small and mid-size
groups (3–6 students)

4. One-on-one learning with the teacher

5. Lecture format with the teacher or outside expert at
centre stage

6. Project-based learning

7. Technology-based learning with mobile computers

8. Distance learning

9. Research via the Internet with wireless networking

10. Student presentations

11. Performance and music-based learning

12. Seminar-style instruction

13. Collaborative and interdisciplinary learning

14. Naturalist learning

15. Social/emotional learning

16. Art-based learning

17. Storytelling (floor seating)

18. Learning by building—hands on learning
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Table 3 - Learning styles: relation between Multiple Intelligences and Learning Modalities.
Characteristics of students
Students’ needs
Relation with Learning
Modalities
Verbal-linguistic They think in words and are
Activities with books, places
Can happen through the
interested in reading, writing,
for typing, writing materials,
modalities 1, 2, 3, 4, 9, 10.
storytelling, theoretical-based
notebooks, discussions.
research.
LogicalThey think by reason and are
Work with materials for
Can happen through the
mathematical
interested in experiments,
manipulation and experiments
modalities 1, 2, 3, 4, 6, 7,
questionings, logic activities as
in science and other projects,
9, 13.
puzzles, calculations.
visits to planetariums, science
museums.
Musical
They think by rhythms and
Singing activities, attending
Can happen through the
melodies and are interested in
concerts, learning with
modalities 1, 2, 3, 4, 6, 8,
singing, playing something or
instruments.
9, 10, 11.
beating hands and feet,
listening.
BodilyThey think through sensations
Activities involving theatrical
Can happen through the
Kinaesthetic
and are interested in dances,
presentations, movement,
modalities 1, 2, 3, 4, 6, 10,
races, construction, expressions
manual projects, construction
11, 13.
by gestures.
of elements, sports.
Visual-spatial
They think by pictures and are
Work with arts, Legos, videos,
Can happen through the
interested in drawings, design.
games of imagination, visits to
modalities 1, 2, 3, 4, 7, 9,
art museums.
16
Interpersonal
They think through
Works involving people, group Can happen through the
considerations of other people's
games, meetings, community
modalities 2, 3, 6, 13.
ideas and are interested in
events, mentoring programmes.
organizing activities, leading
teams, creating relationships,
mediations.
Intrapersonal
They think through their
Work that happen in niches,
Can happen through the
feelings and personal goals and
individually, personal choices.
modalities 1, 4, 7, 9, 15.
are interested in setting goals,
meditation, planning, and
reflection.
Naturalist
They think through nature and
Activities that involve contact
Can happen through the
are interested in animals,
with nature, interaction with
modalities 1, 2, 3, 4, 6, 9,
gardening, nature
animals and tools for research
13, 14.
investigations, and
and observation of nature
environmental care.
MI

*The table was developed based on the information from Armstrong (2009)
5. CONCLUSION
In the development of a project, the architect seeks to provide spaces that make his occupants feel
comfortable and "at home" in a way, so that the influence of these environments on people is positive. In
public places, attending to this aspect becomes more difficult by the number of different people who use
them, with different perceptions and preferences (WALDEN, 2009).
The solutions regarding Environmental Comfort are deeply connected to the activities happening, and
regarding the number of people using the space, frequency, duration, type of activities. With the functionality
aspect is not different, and the Learning Modalities can help the comprehension of how the space should be
shaped. POE, in turn, can be a helpful way to understand all the nuances of what happens at the place,
always considering the multiple possibilities of activities and regarding the need of comfort to develop them
all, and to change from one to another.
As pointed out by Woolner (2007), a number of factors influence school projects (practical and
technological considerations, public policies, material and technics), nonetheless, advocate Dudek (2000)
and Taylor (2009), the qualitative standards for an architecture that supports school functioning and learning
that occurs in it, are not necessarily related to codes and specifications, although the importance of these is
indisputable. Deliberador (2016) agrees with this statement, understanding that design decisions should also
be focused on aspects as identity, context, characteristics related to the concepts of learning and pedagogy,
amongst others.
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This paper endorses the value of taking into consideration the learning modalities as one of the key
aspects of design decisions, as well as on the assessment of school architecture. By working with the learning
modalities, alongside with the new design patterns and multiple intelligences, more flexible and adaptable
spaces will be taken into consideration since the architectural programme, and, hence the environmental
comfort related to functionality, will be increased, which will improve [specially] pupils satisfaction and
social interaction, physical comfort, and even attendance and attainment. Another contribution is
methodological: the graphic representation developed as an important way to stimulate a more effective and
creative process of the architect, once there will be a general guidance towards functional school buildings.
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RESUMO
As edificações têm como principal função proporcionar abrigo com aprazível nível de conforto e
funcionalidade para o correto desempenho das atividades ali desenvolvidas. A inter-relação do
comportamento do usuário, através das suas ações, com o desempenho da edificação, tem influência
significativa sobre o nível de satisfação dos ocupantes e qualidade do ambiente de trabalho e convívio.
Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar, por meio de pesquisa de campo, a percepção e o
comportamento do usuário decorrentes nas condições de conforto térmico em ambientes de trabalho situados
na cidade de Florianópolis- SC, através da Metodologia Ergonômica do Ambiente Construído – MEAC. Os
resultados gerados corroboram que a análise dos ambientes vai além das condições físicas e o uso de normas,
a compreensão das necessidades dos indivíduos e da dinâmica das atividades de trabalho é de suma
importância para a qualidade do projeto. O estudo demonstrou que a metodologia adotada (MEAC) é uma
ferramenta plausível para a obtenção de diagnósticos do ambiente construído, cuja aplicação poderá
direcionar na melhoria de ambientes existentes e projetos futuros. Vale ressaltar que esta análise foi realizada
em um escritório com número relativamente baixo de funcionários, o que não exime da possibilidade de este
procedimento metodológico poder ser aplicada em estudos de outros tipos de ambientes de trabalho, como
edifícios ou salas comerciais de maior porte, desde que sejam ambientes fechados.
Palavras-chave: psicologia ambiental; constelação de atributos; desempenho térmico.

ABSTRACT
The main function of the buildings is to provide shelter with a pleasant level of comfort and functionality for
the correct performance of the activities developed there. The interrelationship of the user's behavior,
through his actions, with the performance of the building, has a significant influence on the level of occupant
satisfaction and the quality of the working and living environment. Therefore, the present study aimed to
evaluate, through field research, the perception and behavior of the user arising in the thermal comfort
conditions in work environments located in the city of Florianópolis-SC, through the Ergonomic
Methodology of the Built Environment - MEAC. The results generated corroborate that the analysis of the
environments goes beyond the physical conditions and the use of norms, the understanding of the needs of
the individuals and the dynamics of the work activities is of paramount importance for the quality of the
project. The study demonstrated that the methodology adopted (MEAC) is a plausible tool to obtain
diagnoses of the built environment, whose application may direct in the improvement of existing
environments and future projects. It is worth mentioning that this analysis was carried out in a relatively low
number of employees, which does not exclude the possibility that this methodological procedure could be
applied in studies of other types of work environments, such as larger buildings or commercial rooms, since
which are closed environments.
Keywords: Environmental psychology; Constellation of attributes; Thermal performance.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com Schweiker (2010), o comportamento do usuário é definido como a relação dos “fatores
internos ou individuais”, tais como preferências, atitudes, cultura, além de “fatores externos ou ambientais”
que influenciam o comportamento do ocupante com uma gama de cognições e ações. Com a necessidade de
ambientes que traduzam bem-estar ao ocupante, cada vez mais a multidisciplinaridade se unem em busca do
conhecimento da relação ambiente-usuário (AJZEN et al, 2004; AJZEN e FISHBEIN, 2005; SIMÕES, 2005;
VILLAROUCO et al, 2009)
As edificações têm como função proporcionar abrigo com aprazível nível de conforto e funcionalidade
para o correto desenvolvimento das atividades nas quais foram elaboradas. No que tange aos estudos sobre o
ambiente projetado, especificamente para áreas destinadas ao uso comercial, nota-se, considerando dados de
levantamento bibliográfico (ABRANTES, 2004; RHEINGANTZ, 2004; KUHNEN, 2011), a preocupação de
pesquisadores e projetistas no aprofundamento de seus conhecimentos acerca da qualidade e satisfação com
o lugar, na produtividade e no bem-estar dos usuários. Conforme Ibem et al. (2013), inúmeras são as razões
que levam a má eficiência das funções desempenhadas no espaço, a principal delas é a falta (ou negligência)
de conhecimentos específicos adequados em relação as necessidades e preferências dos usuários.
A busca pelo conforto e bem-estar no ambiente apresenta-se como variável fundamental no
desempenho térmico do edifício, pois esta pode determinar na interação do usuário com o ambiente, podendo
induzi-lo na instalação e manuseio de sistemas de iluminação, ventilação, condicionamento artificial,
controle das aberturas de portas e janelas, e com os dispositivos de sombreamentos das janelas que impactam
no desempenho da edificação (FABI et al, 2012).
As interações dos usuários no ambiente de trabalho, de acordo com Drubrul (1988), estão relacionadas
com os fatores psicológicos (idade, sexo, saúde); sociais (quantitativo de moradores); disponibilidade de
recursos (dinheiro, conhecimento e estilo de vida); características da residência (aberturas, ventilação,
sistema de condicionamento artificial); e com o clima (temperatura, umidade, radiação). Estas variáveis
ambientais resumem em parâmetros que influenciam na tomada de decisões das ações dos usuários durante o
tempo de permanência no ambiente.
Segundo Elali (1997), a Psicologia Ambiental habilita-se a ser o espaço onde a soma entre o
conhecimento psicológico e o arquitetônico pode alimentar a produção de um ambiente mais humanizado e
ecologicamente coerente. Tendo em vista a quantidade de horas da jornada de trabalho semanal do usuário,
questionamentos sobre a qualidade do ambiente construído e seus impactos no bem-estar dos trabalhadores
fornecem subsídios à iniciação de pesquisas sobre a avaliação do desempenho do ambiente. Contudo, no
intuito de aprofundar os estudos da relação Homem X Ambiente, este artigo analisará, portanto, sob uma
abordagem qualitativa, a influência do comportamento do usuário em espaços destinados à produção
comercial. Para que, desta feita, com base na pesquisa realizada, possa-se contribuir com diretrizes para
elaboração de ambientes mais responsivos e eficientes.

2. OBJETIVO
O objetivo dessa pesquisa consiste em avaliar, por meio de pesquisa de campo, a percepção e o
comportamento do usuário decorrente das condições de conforto em ambientes de escritórios para o clima da
cidade de Florianópolis (SC).

3. MÉTODO
O método empregado na pesquisa adotou uma abordagem de caráter qualitativo. Visando levantar os
dados dos usuários e dados físicos do espaço, por meio de análises descritivas do ambiente construído, o
estudo das condições ambientais foi realizado através da aplicação da Metodologia Ergonômica para o
Ambiente Construído – MEAC, proposta por Villarouco (2008). Esta consiste em uma pesquisa no âmbito
dos aspectos físicos e será dividida em três partes, são elas: Análise Física do Ambiente (parte 1), Análise
Cognitiva (parte 2) e Análise do diagnóstico (parte 3). Desta feita, estas três partes se subdividem em cinco
partes, conforme se expressa a seguir:
PARTE 1: Análise Física do Ambiente
- Análise Global do Ambiente: Localização e apresentação do espaço em estudo, através de mapa de situação
e levantamento fotográfico, e explicitação do tipo de atividade desenvolvida em suas dependências. Nesta
fase serão identificados os problemas existentes, nos quais necessitam de intervenção, seja do usuário ou do
ambiente, por meio de aplicação de entrevistas e análises walkthrough.
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- Identificação da configuração ambiental: A partir de levantamentos de dados do local serão identificados
os condicionantes físico-ambientais. Estes se referem ao layout espacial, mobiliário e elementos ambientais
como ventilação e luz, bem como, na análise da execução das atividades realizadas. Nesta fase metodológica
também serão levantadas as primeiras hipóteses sobre o espaço e sua influência nos usuários durante a
realização do trabalho. Para descrição espacial e compreensão das atividades desenvolvidas no ambiente,
serão aplicados questionários como forma subjetiva de analisar individualmente cada usuário.
- Avaliação do ambiente em uso no desempenho das atividades: Esta etapa refere-se ao desempenho da
tarefa no ambiente. Serão feitas observações in loco das atividades desenvolvidas no local, além de aplicação
de entrevistas com os profissionais locais. Para então ser constituído, após a compreensão e percepção dos
problemas no ambiente que afetam a execução correta das atividades dos usuários, o diagnóstico ergonômico
sobre a relação Homem X Ambiente.
PARTE 2: Análise Cognitiva
- Avaliação de percepção ambiental: Nesta fase, buscar-se-á a compreensão subjetiva da percepção do
usuário sobre o espaço no qual está inserido, através de ferramentas da área da Psicologia Ambiental. Neste
caso, utiliza-se a ferramenta Constelação de Atributos para avaliação do comportamento do usuário no local.
Em um primeiro momento, utiliza-se um questionário específico contendo apenas duas perguntas, com o
objetivo de ser analisado o tipo de ambiente real (o que existe hoje) e o ideal (como deveria ser na visão dos
usuários). A seguir, as respostas são tabuladas, classificadas em ordem decrescente de aparecimento para que
sejam descobertas suas respectivas distâncias psicológicas. Estas últimas, não obstante, se caracterizam por
ser a extensão (em cm) entre ambiente e atributo no gráfico. Com as distâncias encontradas, esboçam-se,
portanto, os gráficos das constelações de atributos dos ambientes real e ideal.
PARTE 3: Análise do Diagnóstico
A finalização da MEAC se dá através de duas etapas, o Diagnóstico Ergonômico do Ambiente e as
Proposições Ergonômicas para o Ambiente, as quais constam os resultados das avaliações e recomendações
de alteração no ambiente em estudo.

3.1 Análise Física do Ambiente
3.1.1 Avaliação Global do Ambiente

O objeto selecionado para estudo está inserido no contexto climático de Florianópolis- SC. Trata-se de
um escritório situado na Rodovia João Paulo, bairro João Paulo, na região sul do Brasil (figura 1). A
localidade em questão está inserida em uma área considerada zona de expansão urbana da cidade, de uso
predominantemente residencial.

Figura 1: Mapa de localização. (Google Maps)

Quanto aos aspectos arquitetônicos, o escritório está instalado em uma edificação de apenas um
pavimento sobre terreno com topografia acidentada. A estrutura do prédio foi construída em madeira (pilares
e vigas), bem como no piso e na coberta, sendo esta última vedada com telha cerâmica (figuras 3 e 4). As
paredes alternam partes em tijolo aparente e aberturas com esquadrias de alumínio e vidro. A área construída
totaliza em 60m², com orientação da fachada principal à Oeste, na qual se tem vista para o continente, e à
Leste, o acesso à pedestres e veículos. O quadro funcional local contabiliza 10 funcionários no total, sendo
estes subdivididos sob as funções de arquiteto, estagiário, secretária e a chefia. O funcionamento do local
compreende-se no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. A divisão conta com três salas (figura 2),
sendo o mobiliário do salão principal contando com oito pontos de trabalho divididos em estações de
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trabalho integradas. As salas subsequentes estão segmentadas por peles de vidro, destinadas,
respectivamente, à secretaria, à chefia e à sala de reuniões. Ademais os ambientes para produção, a
edificação conta com uma área de serviço destrinchada em copa, banheiro e depósito. Esta última, por sua
vez, localiza-se em uma zona integrada ao salão principal dos arquitetos.

Figura 2: Escritório em questão. (Autoras, 2017)

A descrição das atividades do escritório se desenvolve em todos os usuários sentados trabalhando nos
computadores, a movimentação maior acontece apenas ao fim do expediente ou durante o expediente,
quando os funcionários se levantam apenas para pegar/guardar livros ou arquivos físicos situados no
depósito.
No que concerne ao mobiliário, as salas ainda contam com extensos armários com livros e pastas que
guardam arquivos, no geral contém mobiliários (birôs, bancadas compridas, cadeiras, armários pequenos e
médios, além das prateleiras de livros) que compõem o ambiente.
Observou-se, ainda, que os ambientes contemplam a utilização de extensas janelas de vidro,
favorecendo o uso da iluminação natural com maior intensidade ao longo do dia, uma vez que, segundo
relatos dos funcionários, a maioria das cortinas persianas existentes geralmente permanece aberta, com
exceção das janelas expostas ao poente e nascente.
Algumas características físicas do local foram evidenciadas, como: área de circulação interna,
iluminação e ventilação artificial; janelas com persianas; aparelhos de ar-condicionado. Quanto ao
mobiliário, é possível observar que as bancadas são eficientes e agregam conforto aos usuários, como
também as cadeiras que são confortáveis e ajustáveis. O acesso constante ao arquivo é comprometido, está
situado no depósito, por falta de iluminação adequada e excesso de material que compromete a fácil procura
como também há acúmulo de poeira.

3.1.2 Identificação da configuração ambiental

O partido arquitetônico da edificação buscou em sua forma priorizar a eficiência energética da mesma,
com a premissa da redução dos custos da empresa. Desta forma, o escritório possui portas e janelas de vidros
que maximizam o uso da ventilação e iluminação naturais, porém por possuir uma das fachadas com a
orientação à Oeste, durante o verão, período no qual se registra maior incidência solar, o ambiente torna-se
mais quente que o comum e acaba por ser inevitável o uso do ar-condicionado.
Notou-se uma organização e acomodação adequada no ambiente (figuras 5 e 6), bem como a
disposição e gabarito das aberturas (janelas) que oferecem aos funcionários nível satisfatório de ventilação e
bem-estar visual.

2025

Figs 3 e 4: Área externa e sala da chefia. (Autoras, 2017)

Figs 5 e 6: Sala dos arquitetos. (Autoras, 2017.)

Dentro deste contexto, baseando-se especificamente no conforto térmico, os usuários foram
conduzidos a realizar uma análise subjetiva feita sob a forma de questionários nos quais foram indagados
sobre a satisfação com relação ao ambiente térmico (espécie de feedback do ambiente em convívio). Os
questionários nas pesquisas foram baseados na ABNT NBR 16401-2 (3ª Revisão) e tem o propósito de
conseguir uma forma aceitável de avaliação para que se alcancem os limites de aceitabilidade dos usuários
no ambiente. Ao avaliar os usuários é possível prever o número/porcentagem de ocupantes que estão
“satisfeitos” ou que consideram o ambiente aceitável e/ou confortável.
Durante a realização do experimento de campo nas salas descritas, foram entrevistados 10
funcionários, dentre eles 8 mulheres e 2 homens. Com relação à idade dos entrevistados, houve uma variação
de 19 a 60 anos, enquanto que o peso oscilou de 37 a 89 quilos. Ao analisar a sensação, aceitabilidade e
preferência térmica dos usuários, a figura 7 apresenta a distribuição das sensações térmicas dos usuários.
Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada durante o verão (janeiro/2017).

Satifação do funcionário no ambiente
Nº dos usuários

5
4
3

2
1
0

Muito
satisfeito

Satisfeito

Pouco
satisfeito

Neutro

Insatisfeito

Figura 7: Análise de satisfação do funcionário no ambiente. (Autoras, 2017)

Apesar de o escritório ser composto por uma presença maciça de mulheres, verificou-se,
individualmente, que a maioria dos votos neutro ou insatisfeitos é de fonte feminina que sentem frio e muito
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frio. No gráfico geral (figura 8) demonstra que o ponto “sempre muito fria” é proveniente de respostas de 7
mulheres. Estes resultados condizem com as pesquisas realizadas por Indraganti e Rao (2010) que apontaram
as mulheres como “confortáveis” sob temperaturas mais altas, enquanto homens se sentem “desconfortáveis”
expostos às mesmas condições.

Nº dos usuários

Sensação térmica dos funcionários no
inverno
8
6

4
2

0

Ocasionalmente fria

Diversas vezes
muito fria

Sempre muito fria

Figura 8: Análise de sensação térmica dos funcionários no inverno. (Autoras, 2017.)

Nos meses de verão, registrou-se, através das entrevistas, a elevação da temperatura na sala, sendo
observada insolação solar direta durante a parte da tarde em uma das janelas. Foi possível notar que, nesta
mesma época, a utilização de ar-condicionado é constante, e que pelos votos dos funcionários a grande
maioria informa que a sala é “sempre quente” nos meses de verão em todos os horários, principalmente na
parte da tarde.

Nº dos usuários

Sensação térmica dos funcionários no verão
6
5
4
3
2
1
0

Diversas vezes quente

Sempre quente

Ocasionalmente quente

Figura 9: Análise de satisfação do funcionário no ambiente. (Autoras, 2017).

Adentrando a questão da fonte de desconforto, os usuários em sua grande maioria reclamaram da
incidência solar direta ofuscando as telas de computadores e que, para o bloqueio da luz, a utilização de
persianas na mesma obstrui a ventilação natural. As indagações quanto ao desconforto foram poucas,
incitando que a ventilação natural e iluminação suprem as necessidades e ajudam na redução da energia com
a utilização de elementos artificiais, porém, devido à grande quantidade de esquadrias de vidro
(aproximadamente 12 m²), no período do verão, não é possível utilizar apenas artifícios naturais,
empregando-se, portanto, sistemas artificiais de resfriamento (ar-condicionado).

3.1.3 Avaliação do ambiente em uso no desempenho das atividades
Nesta etapa, busca-se identificar o quanto o ambiente traduz comodidade ou inibição ao desenvolvimento
das atividades destinadas a tal. Os fluxos dos funcionários na cor verde indicam boa circulação com fácil
fluidez no decorrer das salas. E o vermelho evidencia um péssimo indicador de circulação. Deste modo,
evidenciamos que a atual configuração condiz com as necessidades dos usuários, porém observou-se que o
depósito, destinado para o armazenamento de grandes quantidades de arquivos, compromete uma circulação
mais livre aos outros ambientes. A mesma não se apresenta eficiente pelo fato de estar com pouca ventilação,
o que facilita, além de um desconforto na circulação, a proliferação de mofos e doenças danosas aos
funcionários.
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LEGENDA
Boa circulação
Má circulação
Figura 10: Planta baixa do fluxo. (Autoras, 2017)

3.2 Análise cognitiva
3.2.1 Avaliação da percepção ambiental do usuário (Constelação de Atributos)

Para Villarouco et al (2009), a psicologia cognitiva está ligada ao estudo dos processos mentais que
influenciam o comportamento de cada indivíduo e o desenvolvimento cognitivo (intelectual). E este último,
está ligado ao funcionamento do próprio organismo. Deste modo, aplicar-se-á o método Constelação de
Atributos, idealizado por Moles em 1968, que é uma técnica experimental que permite a avaliação do
comportamentos dos atributos do ambiente em estudo, segundo dados dos próprios usuários. Segundo Elali
(1997), a livre associação de atributos é uma técnica que exige a participação intensa, porém discreta, do
mediador e a busca/captura de associações espontâneas entre o objeto estudado e suas qualidades.
Na primeira etapa, foi empregada a aplicação de questionário como forma de obtenção dos atributos
associados ao ambiente REAL e o IDEAL, segundo os próprios usuários. As perguntas utilizadas foram as
seguintes:
1 - Características Espontâneas (IDEAL): “Quando você pensa em um “ESCRITÓRIO DE
ARQUITETURA” que ideias ou imagens vêm à mente?”
2 - Características Induzidas (REAL): “Quando você pensa neste “ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA” que
ideias ou imagens vêm à mente?”
Após os questionários serem aplicados, analisou-se o feedback dos usuários, observando a opinião dos
mesmos com relação ao ambiente existente e o que eles esperariam de um espaço ideal para as atividades ali
desenvolvidas. Estas respostas foram classificadas de acordo com o tipo de conforto (ambiental, térmico e
acústico) e tabeladas, para que, desta forma, possa-se encontrar a distância psicológica. Porém, antes de
encontrá-la, primeiramente é necessário descobrir qual a probabilidade do atributo i em se ligar ao ambiente
em questão. Para tal, utilizou-se a seguinte fórmula:
Pi = nº de aparições do atributo i x 100
Nº total de respostas
Onde:
Pi = Probabilidade de associação do atributo i.

Equação 1

Por conseguinte, com o Pi encontrado, pode-se elaborar as tabelas com as devidas distâncias
psicológicas de cada atributo, mediante uso da seguinte fórmula:
D= 1
log Pi

Equação 2
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Onde:
D = Distância psicológica do atributo (cm).

A seguir, as tabelas elaboradas com os dados coletados na etapa anterior.

Tabela 1: Tabela do ambiente REAL. (Autoras, 2017)

Tabela 2: Tabela do ambiente IDEAL. (Autoras, 2017)

Após elaboração das tabelas, esboçam-se os gráficos da constelação dos atributos pertinentes aos
ambientes real e ideal (figuras 10 e 11), nos quais se estabeleceu uma cor para cada uma das 3 categorias
definidas para setorizar os atributos (conforto ambiental, térmico e acústico). Considera-se que a distância
psicológica do atributo ao centro (ambiente real ou ideal) é calculada em cima da quantidade de respostas, ou
seja, quanto mais distante do centro, menores são as respostas concernentes a este atributo, e vice-versa. Por
isso, um gráfico equilibrado entre curtas e longas distâncias refletirá um ambiente satisfatório às categorias
apresentadas para avaliação.

Figura 11: Gráfico do ambiente REAL. (Autoras, 2017)
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Figura 12: Gráfico do ambiente IDEAL. (Autoras, 2017)

3.3 Análise do Diagnóstico

Mediante as entrevistas e elaboração do gráfico da constelação de atributos, notou-se que o escritório
apresenta parâmetros reais aproximados ao ambiente ideal. Pois, pôde se observar relevante conforto
ambiental no que diz respeito ao layout da sala, mobiliário e circulação. Quanto ao conforto térmico, as
principais ressalvas vão para as ventilação e iluminação naturais, o que favorece a um bom desempenho
funcional dos funcionários. E, ao conforto acústico, avaliou-se ser suportável visto que o escritório possui
um corporativo de pequena quantidade e se localiza em bairro residencial, com acesso por via local com
trânsito de apenas moradores, e com divisão de lote para a praia.
Por conseguinte, o escritório estudado resulta em um ambiente com condições agradáveis para o
desenvolvimento das atividades para as quais o mesmo foi projetado. Percebe-se a fluidez na acessibilidade
de todos como também a preocupação com a iluminação e ventilação naturais. O espaço procurou unir a
estética com a funcionalidade de maneira a agregar a arquitetura com a eficiência energética do local. A
percepção dos funcionários no local demonstra que sua satisfação no ambiente real como ideal é positiva,
resultando em um ambiente que agrega valores de conforto e bem-estar.

4. CONCLUSÃO

Conforme apresentado, a observação é a base para a compreensão da situação que envolve a tarefa
pesquisada, como também, para o planejamento e desenvolvimento de outros métodos e técnicas. Ocorre
desta forma que os dados coletados por meio dos registros de comportamento apresentados neste trabalho,
sendo feitas por meio de uma análise qualitativa, podem ser utilizados também para pesquisas quantitativas
com ênfase no desempenho térmico de ambientes internos e externos.
Este estudo, portanto, visou contribuir para as pesquisas multidisciplinares (arquitetura, ergonomia,
psicologia), pois utiliza uma metodologia válida no que tange ao estudo do desempenho térmico de
edificações através da análise comportamental dos usuários dos mesmos, como no caso de ambientes de
trabalho. Vale ressaltar que esta análise foi realizada em um escritório com número relativamente baixo de
funcionários, sendo estes, ainda, com uma sensibilidade maior às questões de conforto (a maioria são
arquitetos), o que pode ter contribuído para respostas mais reais acerca da percepção ambiental. Não
obstante, esta metodologia também pode ser aplicada em estudos de ambientes em edifícios ou salas
comerciais de maior porte, desde que sejam ambientes fechados. Bem como, para uma pesquisa mais
aprofundada, a mesma pode ser realizada em épocas diferentes do ano (dias de verão e inverno) para
obtenção de uma gama maior de dados comparados.
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). 2008. NBR 16401 - 2. Instalações
de ar -condicionado – Sistemas centrais e utilitários. Parte 2: Parâmetros de conforto térmico. Rio
de Janeiro, 7p.

2030

ABRANTES, M. Um Olhar Cognitivo sobre o Lugar de Trabalho: Avaliação de Desempenho em
Ambiente de Escritório, Estudo de Caso em Empresa de Advocacia. Dissertação de Mestrado em
Arquitetura e Urbanismo. Rio de Janeiro: PROARQ/FAU/UFRJ, 2004.
AJZEN, I.; BROWN, T. C.; CARVAJAL, F. Explaining the discrepancy between intentions and actions:
the case of hypothetical bias in contingent valutation. Personality Soc Psychol Bull. v. 30, n. 9, p.11081121, 2004.
AJZEN, I.; FISHBEIN, M. The influence of atitudes on behavior. The handbook of attitudes, Erlbaum. p.
173-221, 2005.
DUBRUL, C. Inhabitant Behaviour with Respect to Ventilation – a Summary Reporto f IEA Annex
VIII. AIVC. 1988.
ELALI, G. A. Psicologia e Arquitetura: em busca do lócus interdisciplinar. Revista Estudos de
Psicologia, Natal, Vol. 2, n°2, dez 1997. P. 349-362.
FABI, V. et al. Occupants´window opening behaviour: A literature review of factors influencing
occupant behaviour and models. Building and Environment, v. 58, n. 0, p. 188-198, 2012.
IBEM, E. O.; OPOKO, A. P.; ADEBOYE, A. B.;, AMOLE, D. Performance evalution of residential
buildings in public housing estates in Ogun State, Nigeria: Users’ satisfaction perspective. Frontiers of
Architectural Research, v. 2, ed. 2, p. 178-190, 2013.
INDRAGANTI, M.; RAO, K. Effect of age, gender, economic group and tenure on thermal comfort: A
field study in residential buildings in hot and dry climate with seasonal variations. Energy and
Buildings, v. 42, n. 3, p. 273–281, mar. 2010.
KUHNEN, A. Percepção ambiental in Sylvia cavalcante e Gleice azambuja elali (eds.) temas básicos em
psicologia ambiental. Editora Vozes. Rio de Janeiro, 2011
RHEINGANTZ, P. A. De Corpo Presente: Sobre o Papel do Observador e a Circularidade de suas interações
com o Ambiente na Avaliação de Desempenho. Anais do NUTAU 2004, São Paulo: FAUUSP, 2004.
SCHWEIKER, M. Occupant behaviour and the related reference levels for heating and cooling. PhD
dissertation, Tokyo City University, 2010.
SIMÕES, A. P. S. Experiência e Cognição no lugar de trabalho. Abordagem da Observação
incorporada na Avaliação Pós-ocupação: Estudo de Caso em Escritório de Empresa do Setor de
Educação Executiva. 2005. Dissertação mestrado em Arquitetura, Rio de Janeiro: Universidade Federal do
Rio de Janeiro.
VILLAROUCO, V. Construindo uma metodologia de avaliação ergonômica do ambiente – AVEA.
Anais do 14º Congresso Brasileiro de Ergonomia. Porto Seguro: ABERGO, 2009.
VILLAROUCO, V; VASCONCELOS, C; SOARES, M. Avaliação ergonômica do ambiente construído:
estudo de caso de uma biblioteca universitária. Ação ergonômica, v.4. p. 5-25, 2009.

2031

ANÁLISIS DE LA USABILIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS EN MEDELLÍN,
COLOMBIA
Natalia Isabel Jiménez Guarín (1); Laura Restrepo Ávalos (2); Juan Esteban Tobón
Ramírez (3)
(1) Estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, naijimenezgu@unal.edu.co
(2) Estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, larestrepoav@unal.edu.co
(3) Estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, jetobonr@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Arquitectura, Grupo de investigación EMAT

RESUMEN

Se han observado, en la ciudad de Medellín, espacios públicos que tienen la capacidad de congregar a una
gran cantidad de personas, mientras que hay otros con características similares a los anteriores que, por el
contrario, se encuentran frecuentemente abandonados y no son reconocidos por la ciudadanía; de allí surge la
necesidad de identificar qué aspectos determinan la usabilidad, relacionando configuración física y usuarios.
Partiendo del concepto de usabilidad, se busca caracterizar y analizar diferentes espacios públicos,
comprender qué permite a un espacio ser usado por toda una comunidad, sin discriminar edad, género,
condición física o mental. El análisis a realizar arrojaría las pautas claves que permiten a un espacio de
carácter público, ser realmente utilizado, dejando de lado la necesidad de señalización y precauciones; se
comprendería por qué en algunos lugares hay más niños que ancianos, qué necesita una persona con
movilidad reducida para no sentir límites, y finalmente comprender qué elementos serían necesarios y/o
adecuados para que los diferentes componentes del espacio público cumplan su función.
Se involucran conceptos de variadas áreas de conocimiento, como accesibilidad, para entender a fondo qué
es necesario para que las personas con distintas condiciones físicas, edades y/o discapacidades mentales,
accedan de manera óptima a los principales lugares que tiene la ciudad. Se incorporan diferentes temas de la
bioclimática, como lo es la ergonomía, confort térmico, y asoleamiento, para comprender tanto las
distribuciones espaciales como la constitución de cada uno de los componentes necesarios para equipar la
ciudad.
Palabras claves: usabilidad, accesibilidad, espacio público, bioclimática, confort térmico.

ABSTRACT

In the city of Medellin, public spaces have been observed to have the capacity to gather a great amount of
people, while others with similar characteristics are frequently in a state of abandonment and are not
recognized by the public. Here the necessity arises of identifying the aspects that determine usability,
relating physical configuration and the users.
Starting from the concept of usability, we sought out to characterize and analyze different public spaces,
understand what allows a space to be used by a whole community, without discriminating age, gender,
physical or mental condition. The analysis to be carried out will result in the key guidelines that allow a
public space to actually be utilized, without the need of signalization and precautions. There will be answers
to que questions: why in some places there are more children than elderly people? What a person with
reduced mobility needs in order to not feel limits? What are the necessary and/or adequate elements for the
different components in the public space to function properly?
Concepts from various areas of knowledge, such as accessibility, are applied to understand in depth what is
necessary in order for people with different physical conditions, ages and/or mental disabilities to optimally
access main places in the city. Different bioclimatic issues are incorporated, like ergonomics, thermal
comfort and sunlight in the interest of comprehending special distributions and the constitution of each of the
components necessary to equip the city.
Key words: usability, accessibility, public space, bioclimatic, thermal comfort.
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1. INTRODUCCIÓN
El éxito de los espacios públicos en la ciudad no depende sólo del área que abarquen en la zona urbana sino
de la apropiación y reconocimiento de estos, por parte de los ciudadanos, como factor clave para la
interacción social, el intercambio económico y la expresión cultural para una amplia variedad de
participantes (GEHL, 2014), a partir del diseño consciente y responsable en el que se considere a los usuarios
no como un supuesto “tipo promedio”. Es fundamental que los espacios públicos permitan la participación
incluyente y ofrezcan las cualidades para su disfrute de acuerdo a las condiciones geográficas y culturales del
lugar en el cual se implanten, y las necesidades de seguridad y protección de las personas (BECERRA,
2014).
Para realizar el presente trabajo se compararon tres estudios de caso con la intención de demostrar la
incidencia de la configuración física de los espacios públicos en la apropiación por parte de los usuarios. Se
visitaron en dos días diferentes de la semana y en un horario establecido de 9 am a 9 pm; cada espacio
público se zonificó de acuerdo al mobiliario, materialidad de la superficie y actividades de los usuarios, con
el fin de determinar la variación en la usabilidad de estos espacios, dada por tres factores, que son la cantidad
de usuarios, mixtura de usuarios de acuerdo a sus edades y el porcentaje de área ocupada. Esta investigación
se ha basado mucho en la observación, la cual es una herramienta clave para es estudio del espacio público,
pues proporciona información interesante acerca de la interacción de la vida pública y el espacio público
(GEHL, 2013).

2. CONCEPTO USABILIDAD
El término “Usabilidad” es aplicado desde hace no muchos años y surge con Jakob Nielsen, un ingeniero
danés quien desarrolló, a partir de su texto Designing Web Usability: The Practice of Simplicity (1999) una
serie de pautas para en análisis y elaboración de interfaces en donde se evidencia el enfoque hacia el
mejoramiento de los procesos operativos de los sistemas o aparatos a partir de cinco componentes (nivel de
aprendizaje, eficacia, memorización, errores y satisfacción) que facilitan su uso debido a la multiplicidad de
los perfiles de los posibles usuarios; a pesar de esto, la “usabilidad” guarda gran relación no sólo con los
productos que hacen parte del ciberespacio, sino también con los entornos o espacios físicos en los cuales las
personas desarrollan sus actividades, puesto que para interactuar con ambos es necesario un cuidadoso
estudio de los usuarios y sus diferentes formas de ser y actuar, en especial cuando el objetivo de la usabilidad
es simplificar procesos para que se logre una relación o interacción más eficaz y adecuada.
En esta investigación el término “Usabilidad” se ve aplicado en el espacio público como la
correspondencia entre los tres factores de análisis (cantidad de usuarios, mixtura de usuarios de acuerdo a sus
edades y porcentaje de área ocupada) y las condiciones físico – espaciales, siendo estas últimas las más
importantes, pues evidencian cómo el espacio responde a las necesidades de las personas a través de las
decisiones que se toman en su diseño respecto a las caracacterísticas del mobiliario, superfícies, tratamiento
de elementos naturales y aprovechamiento de la luz/sombra según sea el caso.

3. OBJETIVO
Comprender cómo el funcionamiento y la usabilidad de algunos espacios públicos de la ciudad de Medellín
se ve influenciada por su configuración física y la variedad de actividades que los usuarios allí desarrollan.

4. MÉTODO
Selección de estúdios de caso a partir de cinco condicionantes:
1. Escala de ciudad: espacio público representativo en la ciudad.
2. Tipo de suelo: se clasifican los espacios públicos según su relación de zonas blandas (zonas verdes,
arena, gravas, etc.) y zonas duras (adoquín, pavimentos, etc.) Se obtienen 3 categorías:
a. Espacios públicos blandos
b. Espacios públicos intermedios
c. Espacios públicos duros
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3. Influencia: espacio público en el que se observe un alto nivel de concurrencia de personas.
4. Relaciones: se revisa el contexto para conocer las condiciones del espacio público y sus dinámicas
desde el carácter urbano como movilidad, relación con edificaciones públicas o privadas, relación con vías
vehiculares y peatonales importantes.
5. Usos del lugar: se tiene en cuenta la variación de uso en la cotidianidad.
Luego de la revisión del listado de espacios públicos se eligen los tres que cumplen de manera más
apropiada con estos requisitos, analizando como prueba piloto el Parque de los Deseos, para luego pasar a los
estudios de caso del Parque de los Pies Descalzos y Parque lineal Ciudad del Río. Se entiende que los
estudios de caso son espacios públicos, dentro de la ciudad de Medellín, en los que se analiza cómo son
utilizados y qué características los hacen usables.

5. ESTUDIOS DE CASO
5.1 Parque de los Deseos
Arquitecto Felipe Uribe De Bedout. 2003.
Ubicado en la calle 71 N° 52-30, en la comuna 4 (Aranjuez) del municipio de Medellín, en su interior se
encuentra la Casa de la Música y el Planetario. Cercano al parque se ubica la Universidad de Antioquia, el
Parque Explora (museo interactivo), el Jardín botánico y la estación del Metro Universidad. Las vías
adyacentes al parque son Carrera 52, Carabobo (oriente) y Avenida del Ferrocarril.
Su área de estudio es de 14.980 m2, con un área de arena de 578 m2, de agua de 343 m2 y de pasto de 287 m2,
siendo este el parque con mayor área de piso duro de los tres parques escogidos para el estudio.

Imagen 5 : A1
Figura 1 : Zonificación Parque de los Deseos.
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Figura 2 : Conteo de personas por hora. Junio 4.

Figura 3 : Conteo de personas por hora. Junio 7.

Figura 4 : Rangos de edad usuarios. Junio 4.

Figura 5 : Rangos de edad usuarios. Junio 7.

En el Parque de los deseos se destacaron, según los gráficos correspondientes a los factores de
usabilidad planteados para el análisis de los espacios públicos (cantidad de personas, variedad de usuarios de
acuerdo a los rangos de edad y área ocupada de las zonas de estancia) zonas con cualidades físicas muy
diferentes pero que aun así lograron en algunos casos asegurar la presencia de personas durante todo el día,
según el horario establecido para las visitas de los parques, o por el contrario, en el momento de realizar el
conteo se encontraban vacías pero en poco tiempo estaban siendo usadas por gran cantidad de personas; lo
que Carolina Velásquez Gómez denomina en su libro Arquitectura temporal (2013) como espacio sedentario,
aquel que es considerado más sólido y lleno, y espacio nómada, el cual es menos denso.
En el caso de la zona 3 (Z3), ocurrió que esta fue ocupada durante todo el día y la cantidad de personas
que se encontraban allí fue en aumento a medida que transcurría la tarde, por lo que la mayor ocupación se
da en la noche; entre los elementos que permiten esto está la línea de árboles que protege a la zona de la
exposición solar tanto durante las horas de la mañana como en las horas de la tarde, a diferencia de la zona 1
(Z1) y la zona 2 (Z2) que, a pesar de contar con mobiliario, este se ve expuesto al sol durante muchas horas.
La gran banca alargada en piedra de cubre el costado oriental del parque permite de forma cómoda
contemplar la totalidad del mismo desde el nivel más elevado del lote; una de las características más
significativas de este elemento es que debido a su ancho y falta de espaldar puede ser usado desde dos franjas
que se encuentran a diferente altura e invitan a la contemplación hacia distintas direcciones, este hecho
también da lugar a que la zona 3 (Z3) sea una de las zonas con mayor concentración de personas en su área.
A diferencia de la zona 3 (Z3), la zona 6 (Z6), tiende a encontrarse deshabitada en las horas de la
mañana y primeras horas de la tarde debido a que es unas de las zonas del parque más expuesta al sol, por lo
que las personas evitan quedarse allí y la usan principalmente como área para circular, pero a medida que
disminuye la intensidad de la luz y la temperatura, la gente se apropia de ella; adicionalmente es importante
destacar que aquella exposición al sol y su materialidad permiten hacerla más acogedora y cálida para la
noche, que es cuando mayor cantidad de gente la usa, con lo que la superficie inclinada se convierte en
mobiliario. La zona 6 (Z6), en relación a las otras zonas del parque, alcanzó los picos de los gráficos
correspondientes a la cantidad de usuarios, puesto que a pesar de estar vacía en algunos momentos del día,
tiene la capacidad por área de albergar a más cantidad de personas que cualquiera de las otras zonas, y por su
pendiente, ubicación central en el parque y carencia de elementos en su interior, es el punto ideal para llevar
a cabo eventos que requieran de gran extensión de espacio, como lo son cursos de aeróbicos, proyectación de
películas al aire libre, festivales, entre otros eventos.
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La zona 11 (Z11), al igual que la zona 3 (Z3), se destaca por estar constituida principalmente por
mobiliario, contar con la presencia de personas durante todo el día y con protección solar, que en este caso
no es brindada por un elemento natural sino por una cubierta que hace parte del mismo cuerpo del
mobiliario. La concentración de personas se da en menor proporción respecto a la zona 3 (Z3) pues cuenta
con menor área y el diseño del mobiliario que, a diferencia del que pertenece a la zona 3 (Z3), no es un solo
elemento continuo, sino que es una serie de elementos discontinuos que no permiten la interacción entre
usuarios debido a que no concentran la atención de la totalidad de ellos hacia determinados puntos en el
parque sino que busca centrar la atención hacia los mismos usuarios, por lo que las personas no se ven
motivadas a compartir el mobiliario con usuarios que no conocen, y el hecho de que ya una o dos personas lo
usen da la idea de que el elemento está ocupado y alcanzó su capacidad máxima cuando en realidad no lo ha
hecho. Aunque la zona 11 (Z11) tiende a ser usado por mayor cantidad de personas a mitad de la tarde e
inicios de la noche, no presenta cambios tan drásticos respecto a su ocupación en las diferentes horas del día
y no se ve muy influenciado por los eventos que se realizan en la zona central del parque ya que se encuentra
en el costado occidental del mismo y guarda mayor relación con la zona de arena (Z12) y otro mobiliario
(Z10) con cualidades similares de protección solar pero diferentes respecto a la forma en la que es empleado
por los usuarios, además ofrece un ambiente más íntimo debido a que en la noche la luz artificial del parque
se concentra en las masas arbóreas perimetrales y en la zona central (Z6) cuando así se requiere.
La zona 12 (Z12) es una de las pocas zonas que cuenta con materialidad diferente, que es arena (piso
blando), a la del resto del parque, que es principalmente piedra (piso duro) y, al igual que la zona 6 (Z6), no
cuenta con protección solar por lo que es frecuentado por mayor cantidad de usuarios a mitad de la tarde a
medida que disminuye la intensidad de los rayos solares y la temperatura. Respecto a la variedad de usuarios
sobresale la presencia de niños debido a que esta zona tiene un carácter lúdico en relación a la temática
propuesta por El Planetario.
El Parque de los deseos, aunque se destaca por ser un lugar destinado a la realización de actividades
culturales y recreativas, también se destaca por la presencia de comercio, no sólo en la zona 5 (Z5) que ha
sido destinada originalmente para esto, sino también en los bordes oriental y occidental. En la zona A1 es, en
comparación con la zona A2, donde se ubican gran cantidad de negocios que van llegando a medida que
transcurre el día, y logra acoger a tanta gente como lo hace Z6, con la diferencia que A1 no tiene la tendencia
a estar altamente habitada y deshabitada repentinamente, sino que está siempre ocupada y la cantidad de
usuarios que allí permanecen aumenta constantemente; el funcionamiento tan diferente entre A1 y A2 se da
porque A1 tiene una sección mayor, cuenta con una vía peatonal de alto flujo, cicloruta e importante relación
con el principal acceso de la estación Universidad del metro, y se encuentra cerca de una vía vehicular.
5.2 Parque lineal Ciudad del Río
Arquitectos Juan Esteban Arteaga y Giovanna Spera. 2009
Ubicado en la carrera 44 N° 19ª-100 en la comuna 14 (Poblado) del municipio de Medellín, a sus alrededores
se encuentran C2 (Oficinas y locales comerciales), Centro Empresarial Ciudad Del Río, Hotel Ibis, Torre
Médica Ciudad Del Río, Plaza del Río, Torres del Río, río Medellín y Museo de Arte Moderno de Medellín
MAMM. Las vías que rodean al parque son la carrera 44 y la calle 19.
El área de estudio es de 20.103 m2, con un área de arena de 460 m2 y una amplia área de pasto de 12.105 m2,
siendo el parque con mayor aparente área de piso blando.

Imagen 6 : Z3

Imagen 7 : Z4

Imagen 8 : Z8
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Imagen 10 : Z11
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Figura 6 : Zonificación Parque lineal Ciudad del Río.

Figura 7 : Conteo de personas por hora. Junio 11.

Figura 8 : Conteo de personas por hora. Junio 14.

Figura 9 : Rangos de edad usuarios. Junio 11.

Figura 10 : Rangos de edad usuarios. Junio 14.

El parque lineal Ciudad del Río según los gráficos de usabilidad planteados para el análisis de los espacios
públicos, que son: conteo de personas, variedad de usuarios por rangos de edad y área ocupada de la zona
elegida, de acuerdo a determinado rango de hora, se estudia la cantidad de personas que convergen en el
parque y con qué frecuencia los usuarios lo utilizan, ya sea si en la zona el parque se encuentra
constantemente ocupado o por el contrario sólo se ocupa por determinadas actividades lúdicas que se
realicen, pero luego de culminada la actividad queda vacío. Con estas variables se muestra la usabilidad del
espacio de acuerdo a unas zonas elegidas ya sea por su mobiliario, materialidad o características que los
mismos usuario le otorgan a la zona.
En el Parque lineal Ciudad del Río, las zonas elegidas de acuerdo a su gráfica son: Z3, Z4, Z8, Z10 y
Z11, por características especiales que tenía cada una, en el caso de la zona 3 (Z3), el principal interés, a
pesar de no ser una zona muy grande a comparación de las otras zonas, cuando se realizan actividades
lúdicas, se aglomera gran cantidad de personas, sin embargo en el resto del tiempo es un espacio
relativamente poco usado y más en el día, por ausencia de árboles que brindan sombra a la zona, además de
no contar con mobiliario, más que con un gimnasio al aire libre en uno de sus costados, usado en mayor parte
cuando cae el sol. Esta zona comparada con la zona del Parque de los Deseos Z6 y el Parque de los Pies
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Descalzos Z3, tienen como singularidad que no se encuentra mobiliario que acompañe, o no tiene sombra
que permitan la utilización en la horas del día, y por ende su utilización sólo puede ser máxima en las horas
de la tarde y si se promueven actividades para las personas, de lo contrario no. En cuanto a su materialidad
son muy diferentes pues la Z3 de Ciudad del Río es en pasto y las otras dos del Parque de los Deseos y Pies
Descalzos en piedra, pero igualmente contribuyen a una función de aglomeración de personas por presencia
de eventos.
La zona 4 (Z4) tiene mixtura de espacio público, es decir, la existencia de árboles que generan sombra
sin ser exagerada para una constante presencia de personas, además de mobiliario para el disfrute sin
importar edad. Esta zona es por lo general un lugar con buena acogida y en él se realizan múltiples
actividades de ocio e integración entre los usuarios. Caso contrario ocurre en la zona 11 (Z11) que no
presenta mobiliario con características singulares, su masa arbórea se encuentra muy densa y esta
configuración física no permite la acogida de suficientes usuarios de acuerdo a su área y crea cierto grado de
inseguridad a medida que cae la noche, y en gran parte del día las personas que lo frecuentan consumen
sustancias psicoactivas, aunque en la mayoría del parque hay presencia de estas, mientras que en la zona 10
(Z10) su arbolado es menos denso, pero proporciona algunas manchas de sombra suficientes de tipo sabana,
es mucho más usada, en el día un poco más familiar y en la noche más de jóvenes y adolescentes, además se
encuentran diferentes tipos de usuarios de acuerdo a su edad, según la gráfica de cantidad de personas (figura
7, figura 8), siendo ambas zonas contiguas. En la zona 8 (Z8), según las gráficas, su uso es constante, aunque
no se cuente con abundante presencia de árboles, la pista de skate es el principal atractivo, usada en su
mayoría por adolescentes y un rango menor de jóvenes.
5.3 Parque de los Pies Descalzos
Arquitectos Felipe Uribe De Bedout, Ana Elvira Vélez, Giovanna Spera y LAUR Facultad de Arquitectura
Universidad Pontificia Bolivariana 1999.
Ubicado en la carrera 52 N° 42-125, en la comuna 10 (La Candelaria) del municipio de Medellín, en el
parque se encuentra el Museo del agua y adyacente el Edificio Inteligente de EPM, además también cercano
está el Teatro metropolitano y Plaza Mayor.
El área de estudio es de 18.170 m2, además tiene área de arena con 1.047 m2, área de pasto de 4.846 m2 y un
área de agua de 124 m2.

Figura 11 : Zonificación Parque de los Pies Descalzos
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Figura 12 : Conteo de personas por hora. Junio 18.

Figura 13 : Conteo de personas por hora. Junio 21.

Figura 14 : Rangos de edad usuarios. Junio 18.

Figura 15 : Rangos de edad usuarios. Junio 21.

El Parque de los Pies Descalzos de acuerdo a los gráficos para la usabilidad destinados al análisis del
espacio público (conteo de personas, variedad de usuarios por rangos de edad y área ocupada por la zona
elegida, según el rango de hora, se estudia la cantidad de personas que convergen en el parque y la frecuencia
de usabilidad en determinadas zonas elegidas, estas con el fin de estudiar la acogida que tiene, de acuerdo a
su materialidad, mobiliario, área y convergencia de personas. Para esto se llevó a cabo un análisis de los
gráficos anteriores, con el objetivo de determinar cuáles de las zonas eran de mayor interés para el estudio,
además qué características importantes tienen y qué hace que sea necesario su estudio. Para comenzar se
observó en el grafico una presencia de picos más altos que muestran la cantidad de personas en cada zona
(figura 12, figura 13), en el gráfico de rango de edades (figura 14, figura 15), la presencia de mixtura de
edades y mayor acogida de acuerdo a su temática de mobiliario y el grafico para determinar si el espacio se
usa con relación a la cantidad de usuarios de acuerdo a su área.
Las zonas elegidas son: Z3, Z4, Z5, Z6 Y Z8 en las siguientes características, en la primera zona Z3
hay presencia de piso duro de gran área y como se mencionó anteriormente, sin presencia de árboles en su
interior, sólo en su perímetro, esto con el fin de poder aglomerar a gran cantidad de personas sin obstáculos
visuales, sin embargo es supeditada a que en el día no sea usada por la ausencia de sombra.
La zona 4 (Z4) está a un costado de la zona 3 (Z3), en esta se encuentra mobiliario con sombra de
algunos árboles y permite la estancia de diferentes tipos de usuario sin importar condición, normalmente es
usada por personas adultas y jóvenes para el cuidado de los más pequeños que disfrutan del espejo de agua,
aunque su uso no se limita solo a los niños, sino que a medida que anochece, la presencia de adolescentes y
jóvenes aumenta, mientras que la presencia de niños disminuye. En la mayor parte del día se encuentra
ocupada y no presenta ausencia de usuarios a lo largo de las horas de estudio. En el espejo de agua, no
proporciona ningún tipo de sombra al igual que la zona 8 (Z8) de Ciudad del Río y la zona 12 (Z12) del
Parque de los Deseos, pero su mobiliario hace que sin importar la ausencia de sombra tenga una acogida en
la mayor parte del día por los usuarios, dando a entender que aunque las personas normalmente buscan
donde se encuentre la sombra, si hay presencia de algún mobiliario con características didácticas, es posible
su utilización frecuentemente.
En la zona 5 (Z5) su mobiliario se encuentra en el zócalo comercial del museo del agua, esta se
encuentra elevada para el disfrute visual del parque, como característica principal se percibe que a los
usuarios les gusta lugares altos para divisar el espacio alrededor, convirtiendo este lugar en una de las zonas
con más acogida, además de encontrarse la mayor parte del tiempo en uso y teniendo un pico máximo en las
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horas de la tarde por su equipamiento comercial de restaurantes, presencia de diferentes rangos de personas
de acuerdo a su edad, destacando la presencia de juventud y madurez, aunque en general es muy mixto. Su
mobiliario son mesas y sillas, en algunas ocasiones con parasoles y visibilidad hacia el parque y edificio
inteligente.
En cuanto a la zona 6 (Z6) la materialidad de su piso es arena, con diferentes mobiliarios lúdicos
usados en su mayoría por niños y a su alrededor bancas, algunas protegidas del sol por bambúes, en este al
igual que la Z4 no presenta ningún tipo de sombra en la parte lúdica para los niños, a pesar de esto es usada
de acuerdo al rango de hora de estudio, al anochecer disminuye la cantidad de usuarios, dando como
resultado un espacio más familiar e infantil, sus bancas son en madera y permiten un ambiente playero.
La zona 8 (Z8) no cuenta con mucho mobiliario, solo unos cuantos troncos de madera que en algunos
casos se usa por adultos, en su mayoría las personas utilizan esta zona para realizar picnic, acostarse en el
pasto o simplemente sentarse a conversar. En el día hay mixtura de rangos de edades, con mayor presencia
de familias con niños que se disponen a ir a la zona 4 (Z4) hacia el espejo de agua, pero a medida que
anochece aumentan las parejas jóvenes, con una iluminación tenue que proporciona intimidad. A diferencia
de Ciudad del Río, el parque en general, aunque cuenta con espacios verdes tipo sabana, no se da consumo
de sustancias psicoactivas y por lo tanto lo hace un lugar para el disfrute familiar, además que da cuenta
según las gráficas de un número menor de adolescentes que visitan el lugar.

6. CONCLUSIONES
El dedicado y cuidadoso estudio del funcionamiento de los espacios públicos es fundamental para garantizar
la calidad de los mismos, pues su éxito no está ligado a una sola variable, sino que es un conjunto de factores
que permiten que estos ofrezcan las condiciones más apropiadas para su uso; como se evidenció en el
análisis de los tres estudios de caso, el hecho de contar con grandes extensiones de tierra no asegura que los
espacios sean ocupados en su totalidad o en todos los momentos del día, ni la presencia de sombra asegura
que determinadas zonas sean las más atractivas para los usuarios.
Los espacios públicos no son elementos aparte en la ciudad, por el contrario, es necesario que estén
fuertemente ligados a los sistemas de transporte y proporcionen un fácil y seguro acceso a ellos para brindar
seguridad a los usuarios y lograr incentivar su uso constante tanto en días de la semana, como del fin de
semana, y en horas de la mañana, tarde y noche. Es de igual importancia que haya una absoluta conciencia
respecto al contexto en donde se generan los espacios públicos pues este ya tiene unas condiciones
geográficas, climáticas, y culturales no negociables; además cuenta con preexistencias tales como
equipamientos, vías, zonas residenciales, entre otros, que inciden tanto en la configuración física de estos
como en los usuarios, lo que no hace posible la implementación de estrategias de tratamiento y proyectación
de espacio público genéricas, que consideren las ciudades como elementos homogéneos.
La configuración física de estos espacios debe estar dada por la multiplicidad de actividades, usuarios
y sus necesidades específicas, los cuales varían en una gran cantidad de aspectos y tienen igual derecho a
disfrutar de los espacios de esparcimiento en pro de su desarrollo personal y aporte a la integración social, lo
que se conoce en algunos contextos como diseño universal; a su vez esto se debe reflejar en la zonificación
espacial generada por la variación de la materialidad, altura y mobiliario que da carácter y diferencia a cada
una de las zonas. Es importante considerar que la zonificación no debe dividir o fragmentar pues, al
contrario, se debe incentivar la relación entre las zonas para evitar generación de espacios aislados que
puedan entrar en desuso y se vean afectados por situaciones de inseguridad.
Se pueden presentar diferentes situaciones en las que los espacios son usados por los elementos
configuradores que proporcionan confort, mientras que hay otros que, a pesar de no ofrecerlos, incentivan su
uso a través de programas atractivos que tienen la capacidad de congregar a variedad de usuarios o usuarios
específicos, y cambian el orden de relaciones en la que el confort pasa a un segundo plano. Es el caso de la
zona 3 (Z3) del Parque de los Deseos y la zona 6 (Z6) del Parque de los Pies Descalzos, que tienen unas
superficies duras desprovistas de mobiliario, en las cual el agua es el elemento generador de las actividades
que se realizan allí y motiva el uso por parte de los niños, sin importar la intensidad de los rayos solares.
Estás zonas dependen del programa.
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Los espacios públicos en el trópico buscan sombra, y la implementación de elementos generadores de
esta debe estar altamente relacionado con las actividades que allí se llevan a cabo; encontrar el equilibro
entre áreas de sombra y superficie total es importante porque la falta de sombra limita el uso dependiendo de
las condiciones climáticas del entorno, además disminuye el rango de horas en el que son usados y el exceso
de sombra genera, en algunos casos, espacios muy oscuros, húmedos e inseguros. Entre estos elementos se
destacan los árboles pues proporcionan frescura, limpian el aire, embellecen el paisaje y ofrecen variedad por
sus características de acuerdo al diámetro de su tronco, follaje caducifolio y densidad del mismo, y
plantación con o sin alcorque. Es de igual importancia en el espacio público la disposición de la luz artificial
para que proporcione unas adecuadas condiciones lumínicas, sin obstáculos como lo podrían ser los árboles
que permiten el paso de la luz a través de su follaje, y evite zonas y horarios de uso inseguros.
Hay una importante y significativa relación entre la forma de los espacios, el mobiliario y la
materialidad de sus superficies, estas pueden dar un carácter especial a las zonas e influir en las dinámicas
del programa y sus usuarios. El mobiliario tiene el potencial de ser generador de estancias con actividades
diferentes de acuerdo a su diseño que puede ser más lúdico, o de reposo y estancia, y la forma en la que
disponen a las personas condiciona las relaciones de integración. Los elementos continuos promueven la
convivencia entre personas que no tienen mucha relación y los elementos fragmentados acentúan la
separación entre grupos de personas o usuarios del espacio público. Son de igual importancia los niveles y la
ubicación del mobiliario respecto a otras zonas en los espacios públicos pues para las personas la
visualización de la totalidad del espacio, o las zonas con concentración de actividades adquiere jerarquía en
la configuración espacial, esto evidencia cómo ellas buscan instintivamente tener el control sobre su entorno
y cómo los lugares donde se encuentra el mobiliario con algún tipo de elevación o nivel superior, además con
visuales hacia la totalidad del parque, se encuentran constantemente usados.
La apropiación de los espacios por parte de la gente es un elemento fundamental en su
funcionamiento; en algunos casos los espacios que son sobre-diseñados no necesariamente son exitosos, pues
su creación parte de fundamentos estéticos que no guardan una real relación con los usuarios y sus
necesidades, ni con el contexto que condiciona su modo de operar. Espacios que son destinados para algún
tipo de programa, el usuario los cambia o adapta a sus propias necesidades, incluso en algunos casos son
ellos quienes llevan su propio mobiliario y se apropian de otros espacios que no estaban destinados para ese
tipo de uso en su diseño original, esto da a entender que los espacios públicos deben ser flexibles para
permitir que las personas puedan adaptarse a él y él a las personas.
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RESUMEN

Este documento presenta un análisis de la permanencia de los usuarios en el espacio público, con un enfoque
en los elementos que lo conforman, su disposición en relación con el espacio y con otros elementos, tomando
como caso de estudio el Parque de los Pies Descalzos de Medellín, Colombia, siendo este un ámbito urbano
importante en la ciudad, por su localización en el centro de la misma, el rol urbano que desempeña y la variedad
de ámbitos y modos de apropiación que el espacio presenta. Se inicia con un análisis del lugar, los ámbitos y
elementos que lo conforman determinando las zonas de estudio. Luego se clasifican los tipos de usuarios y se
observan los comportamientos de estos en los diferentes espacios, su interacción con el mobiliario y elementos
del lugar. También se analiza la usabilidad de un determinado tipo de mobiliario comparando dos elementos
de iguales características, pero con diferente disposición o relación con otros elementos, observando qué
cambios hay en los usos y determinar los factores que influyen en la apropiación y flexibilidad del mobiliario
y el espacio. Por último, se concluye com el planteamiento de nociones para el diseño de espacios públicos
partiendo de la premisa de que estos son lugares de uso y desuso, que no existen usuarios promedio, teniendo
en cuenta la necesidad de espacios y mobiliarios flexibles.
PALABRAS CLAVES: espacio público, permanencia, interacción, comportamiento humano, elementos
urbanos.
ANALYSIS OF THE PERMANENCY IN RELATION TO ELEMENTS OF THE PUBLIC SPACE
ABSTRACT

This document presents an analysis of the permanence of users in public space, with a specific focus on the
elements that make it up, their arrangement in relation to space and other elements, studying the case of
Barefoot Park in Medellín, Colombia. This is an important urban area in the city due to its location in the center
of the city, its urban role and the variety of areas and forms of appropriation that are present in the space. It
begins with an analysis of the place, areas and elements to determine the areas of study. Then, the types of
users and their behaviors are classified in the different spaces, their interaction with the furniture and elements
of the place. We also analyze the usability of a particular type of furniture by comparing two elements of the
same characteristics, but with different arrangements or relationships with other elements, observing what
changes there are in the uses and determining the factors that influence the appropriation and flexibility of the
furniture and the space. Finally, we conclude with the idea of notions for the design of public spaces based on
the premise that these are places of use and disuse, that there are no average users, taking into account the need
for flexible spaces and furniture.
KEY WORDS: public space, permanency, interaction, human behavior, urban elements.
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1. INTRODUCCIÓN
Comúnmente se conoce el espacio público como el lugar en donde todos los ciudadanos pueden participar y
encontrarse. Podemos entenderlos como lugares de recreación, comunicación y manifestación para compartir
con todas las personas, independientemente de sus diferencias personales, sociales o culturales (AGHOSTINSANGAR, 2007). Además, generan la oportunidad de reunión y relación entre usuarios, en donde los
individuos se pueden identificar, expresarse libremente, y generar comunidad (SALAZAR, 2010). El uso en
gran parte estará influenciado en cómo el espacio responde ante las necesidades funcionales, físicas,
psicológicas y sociales de los usuarios frente a su configuración (DEL REAL, 2009). Así mismo, las
actividades dentro del lugar es otro factor que fomenta interés en la gente de permanecer (GEHL, 2010). En
pocas palabras, si el espacio atiende de manera efectiva lo anterior, los habitantes tendrán más posibilidades
de apropiarse, permanecer y conservar el lugar.
Salazar (2010) menciona que la relación entre clima y lugar determina en gran medida el uso de dicho espacio.
Waldron y Salazar (2013), hicieron un artículo con base a los datos obtenidos de las simulaciones de un
software sobre condiciones ambientales (en este caso la radiación solar) para calcular áreas de permanencia en
la Plaza de la concepción de la ciudad de Mompós. Estos datos, comparados con rangos de tolerancia de
radiación, permiten conocer qué áreas están condicionadas para favorecer la estancia de los usuarios, el tiempo
en que se mantienen éstas condiciones y las posibles posturas de las personas en el espacio. Sin embargo,
Salazar (2010) advierte que, aunque el espacio público responda satisfactoriamente a las condiciones
climáticas de su entorno, no siempre será garantía de que habrá uso o permanencia en dicho espacio.
El factor psicológico es otra variable que repercute en las acciones de los usuarios de manera consciente o
inconsciente. El estudio de esta variable se denomina psicología ambiental, la cual fue reconocida en 1960
como un campo pleno dentro de la psicología, definiéndose como la disciplina que estudia la interacción entre
las personas y su entorno, tanto natural como construido, examinando los efectos e influencias que tienen en
la experiencia, comportamiento y bienestar humano (DE GROOOT; STEG; VAN DEN BERG, 2013),
suscitando que la conformación y disposición de los elementos en el espacio público son susceptibles de afectar
las conductas humanas (AGHOSTIN-SANGAR, 2007). Existe una la relación indivisible entre los elementos
visibles que componen el espacio construido, el mobiliario urbano y el comportamiento de los usuarios.
El mobiliario urbano, son aquellos elementos instalados en el espacio público con el fin de ofrecer un servicio
al ciudadano (SERRÁ, 1996). También, generan el soporte de las actividades que se desarrollan en el lugar,
marcando sitios de pauta importantes para la vida urbana. Por lo general, son los elementos con el que las
personas tienen mayor contacto y experiencia en el entorno urbano (SIU; WAN, 2013) con los cuales se
promueve la interacción y la convivencia, y se pueden compartir experiencias individuales y colectivas
(MONTENEGRO, 2014). Tiene funciones específicas, llegando incluso, a tener la capacidad de dirigir las
acciones de sus usuarios (DE GOUVÊA, 2013) (SIU; WAN, 2013).
Serrá, en su libro ‘‘Elementos urbanos, mobiliario y microarquitecturas’’, muestra detalladamente de manera
individual, algunos elementos como bancas, luminarias, alcorques, etc. Exponiendo un mayor enfoque en el
área del diseño industrial. Actualmente, el mobiliario es un tema interdisciplinario (DEL REAL, 2009) y no se
ve aisladamente elemento por elemento, si no que reúne casi que en totalidad su entorno. Una buena
implantación de estos objetos, facilita y promueve la interacción, pues el mobiliario puede transmitir
impresiones, sensaciones y percepciones que influencian la ocupación y utilización de espacios públicos
(MONTENEGRO, 2014). No obstante, Sui y Wan (2010) mencionan que el mobiliario urbano a veces es
considerado como un accesorio común, diseñado y dispuesto casualmente en el espacio, donde su valor y
potencia dentro del paisaje urbano (GAMITO, 2012) (SIU; WAN, 2013) y su capacidad de generar imagen,
simbología e identidad en los lugares queda relegado.
Sui y Wan (2013), junto con Del Real (2009; 2013) muestran interés en observar las relaciones que se dan
entre el mobiliario urbano, el entorno y los usuarios, además de conocer de qué manera pueden afectar el
comportamiento humano. Mencionan que un mobiliario tiene múltiples formas de ser usado, y qué la
combinación de varios de estos elementos a su vez multiplica las opciones en que ellos podrían darle uso. Sin
embargo, el tema sobre la permanencia en los espacios públicos a partir de las relaciones que se tejen entre las
interacciones humano-elemento ha sido poca y casi inexistente en el contexto local. Preguntarse sobre qué
tipos de mobiliarios pueden generar ciertas reacciones y usos en las personas, y cómo ello influencia de manera
importante la estancia dentro de estos espacios es fundamental reconocerlo para proyectar lugares en los cuales
la permanencia juega un papel fundamental en la vida urbana (GEHL, 2010).
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2. OBJETIVO
Analizar las relaciones y usos que se dan entre el mobiliario y tipos de usuarios, y cómo la ubicación o
disposición de estos mismos pueden alterar su uso.

3. METODOLOGÍA
La investigación plantea un desarrollo comprendido en cuatro etapas, en las cuales se emplean métodos de
estudio fotográfico, video, aforos y registros numéricos. Estos estudios se realizan en salidas de campo,
observando los usuarios en el espacio sin conocimiento del estudio para asegurar la naturalidad de sus acciones.
1. Identificación de la vivencia del espacio público: esta etapa comprende la identificación y delimitación del
lugar de estudio, además de ofrecer una primera mirada del lugar que permita encontrar los ámbitos que
componen el espacio.
2. Identificación de los componentes y usuarios del espacio público: en esta etapa se clasificarán los elementos
que conforman cada ámbito del espacio público y los diferentes usuarios que se apropian de estos.
2.1. Clasificar los elementos acorde a sus características morfológicas y de su materialidad.
2.2. Estudiar la disposición de los elementos que conforma el espacio público, su ubicación y los ámbitos
en el que se encuentran.
3. Analizar las relaciones de los usuarios y los elementos del espacio público: se estudiarán las interacciones
que cada tipo de usuario establece con el mismo elemento, aplicado a cada ámbito del espacio de estudio.
3.1 Comparar dos elementos de iguales características, pero con diferente disposición o relación con otros
elementos, observando qué cambios hay en los usos para determinar los factores que influyen en la
apropiación y flexibilidad del mobiliario y el espacio.
4. Establecer conclusiones que permitan la aplicabilidad de las relaciones usuario-elemento como premisa de
diseño: con la información recolectada se busca establecer premisas de diseño del espacio público con un
enfoque más humano.

4. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
Individuos
- Visitante: persona que habita la ciudad, identificable por su comportamiento en el espacio.
- Empleado: persona que trabaja en el lugar, identificable por su uniforme y el desarrollo de sus funciones.
Parejas
- Novios: personas en una relación, identificables por su contacto físico e interacción mutua.
- Amigos: personas que poseen una amistad, identificables por su relación, interacción y uso del espacio.
Grupos
- Familias: grupos de personas que se caracterizan por
llevar niños, mínimo dos adultos responsables (los
padres) y algunos familiares.
- Amigos: grupo de personas, generalmente adolescentes
o adultos jóvenes que se reúnen en el lugar.
- Empleados: grupo de personas que trabajan en el lugar,
identificables por su uniforme, la labor que realizan y su
permanencia en ciertos sectores del espacio.
Ámbitos

Los ámbitos establecidos, como se puede ver en la figura 1,
son: ámbito 1: arena; ámbito 2: jardín zen; ámbito 3: zona
arbórea; ámbito 4: plaza.
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Ámbito 1
Ámbito 4

Ámbito 2
Ámbito 3
Figura 1. Ámbitos.

3

5. DESARROLLO
1.

Identificación del espacio

Se divide el lugar en 4 ámbitos de estudio ya que el Parque de los Pies Descalzos presenta una diversidad de
espacios cuyo uso y apropiación son marcadamente diferenciados a partir de los elementos dispuestos en cada
uno, afectando directamente la manera en como los usuarios los utilizan.
Ámbito 1: arena (Fig. 2)
Se destaca en el parque por su gran índice de actividad ya que el uso de la arena no es muy común en la ciudad,
además los elementos están dispuestos para que el lugar sea apto para grandes y chicos, creando desde zonas
de juegos hasta sitios de espera y descanso, abarcando así una gran diversidad de usuarios. Este ámbito es
abierto completamente a la mirada dado que tiene pocos árboles, ya que su intención no es la protección solar,
sino ser un elemento contemplativo y hacen parte de la experiencia de recorrer este sitio.

Figura 2. Ámbito de arena.

Figura 3. Jardín Zen.

Figura 4. Zona arbórea.

Figura 5. Plaza.

Ámbito 2: jardín zen (Fig. 3)
Este es el ámbito más anónimo del parque, compuesto por caminos y guaduas que lo hacen más privado sin
dejarlo totalmente aislado, conservando la seguridad y permeabilidad que un espacio público debe tener. Los
elementos dispuestos en este ámbito son de carácter contemplativo dada su disposición en el espacio, además,
las guaduas crean una barrera que aísla mesuradamente el ruido. Este espacio no es flexible, tiene un uso
estático y espacio reducido, haciendo que no tenga tanta apropiación por parte de diversos usuarios.
Ámbito 3: zona arbórea (Fig. 4)
Se podría tomar este ámbito como el más informal de la zona de estudio, haciendo una lectura desde las
actividades que realizan los usuarios hasta la disposición de los elementos que lo componen. Tiene un mayor
número de árboles que los otros espacios y menor cantidad de mobiliario que lo hacen apto para actividades
en contacto con la naturaleza. Es aquí donde resalta el espacio público del desencuentro, muy diferente al resto.
Ámbito 4: plaza (Fig. 5)
Este ámbito es donde el agua toma protagonismo con elementos que van desde un tranquilo espejo de agua
hasta una zona de chorros, presentando así una diversidad de usuarios en torno a los elementos de agua y su
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mobiliario adyacente, dando como resultado la lectura de unos focos de actividad. En este ámbito resalta
también el elemento del vacío y su importancia en la concepción de los espacios públicos.
2.

Identificación de los elementos

Fig. 6. Mesas, zona de arena.

Fig. 7. Elementos, zona de arena.

Fig. 8. Mob. Lineal, zona arbórea.

Fig. 9. Mobiliario norte de la plaza. Fig. 10. Sillas lineales, zona de arena. Fig. 11. Sillas curvas, guaduas.

Fig. 12. Pufs, guaduas.

Fig. 13. Mob. Lineal, zona arbórea. Fig. 14. Mobiliario sur de la plaza.

Fig. 15. Espejo de agua, plaza.

Fig. 16. Pozo de agua, plaza.

Fig. 17. Chorros de agua, plaza.

Ámbito 1: arena
Los elementos que conforman la zona de arena son: mesas, mobiliario flexible, los troncos, la arena y los
calistemos blancos. Las mesas de espera y reunión (Fig. 6) se ubican en un costado del espacio propiciando la
observación del mismo, condición pensada para los adultos que cuidan de los niños que interactúan con los
elementos de la arena (Fig. 7) que son troncos que conforman laberintos y un juego de niveles. Las sillas
lineales (Fig. 10) se ubican en el costado opuesto de las mesas y están intercalados con los calistemos blancos.
Ámbito 2: jardín zen
La zona de las guaduas consta de un mobiliario contemplativo de forma curva (Fig. 11) que mira hacía el
centro donde se encuentran pequeñas plantas; el espacio se rodea y protege por guaduas que proporcionan
privacidad y tranquilidad al espacio. En ocasiones se disponen pufs en el lugar (Fig. 12) para la realización de
ciertas actividades relacionadas con la lectura y recreación para los niños.
Ámbito 3: zona arbórea
Los elementos que conforman la zona arbórea son tulipanes africanos, chiminangos y bancas lineales. Las
bancas están conformadas por 2 troncos alargados dispuestos sobre una zona semidura (Fig. 8 y Fig. 13),
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encontrándose dispersos entre los árboles para permitir el encuentro y desencuentro de los usuarios.
Ámbito 4: plaza
Los elementos que componen la plaza son dos franjas de mobiliario, tres espacios de agua y árboles. Las líneas
de mobiliario se ubican en los costados de la plaza, en el lado norte se disponen los mobiliarios en dos niveles
(Fig. 9) y en el sur se ubican mobiliarios rectangulares y cuadrados de forma intercalada (Fig. 14), en ambos
casos el mobiliario está acompañado de árboles para dar sombra. Los espacios de agua son el espejo de agua
(Fig. 15), el pozo de agua (Fig. 16), y los chorros (Fig. 17); los dos primeros pensados para el decanso y
contemplación, y el último para la recreación de los niños.
2.1

Clasificación de los elementos

Para estudiar el mobiliario se analizó cada uno de los elementos que componen el espacio y se tomaron las
dimensiones principales de los mismos categorizados por ámbito.
Ámbito 1: arena

Fig. 19. Mobiliario D (luminarias)
y mobiliario E (troncos)

Fig. 18. Mobiliario A (sillas lineales), B (mesas)
y C (mobiliario técnico).

El elemento E (Fig. 19) está dispuesto en dos zonas de juegos, con alturas entre 40 y 120 cm. Se encuentran
en el espacio de forma aleatoria con una variación de altura de aproximadamente 10cm.
Ámbito 2: jardín zen

Fig.
20.
Mobiliario
mobiliario curvo.

Ámbito 3: zona arbórea

F:

Fig. 21. Mobiliario G: mobiliario
lineal.

Ámbito 4: plaza

Fig. 22. Mobiliario H (basurera), I (espejo de agua) y J1 (lineal tipo 1).

Fig. 24. Mobiliario M (pozo de agua)
y L (cuadrado).

Fig. 23. Mobiliario J2 (lineal tipo 1 con conector),
K1 (lineal tipo 2) y K2 (lineal tipo 2 con conector).
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2.2

Disposición de los elementos

Análisis de la disposición de los elementos en el espacio, los diferentes paquetes que conforman y las relaciones
que establecen.
Ámbito 1: arena (Fig. 2)
Estos elementos están dispuestos en torno al juego, separados en dos franjas principales, una compuesta por
sillas lineales y la otra por mesas (Fig. 18). En la primera franja, las sillas lineales están pensadas para servir a
los dos costados paramentando el desnivel de la arena, su disposición es toda sobre un mismo eje.
La segunda franja es un deck de madera que bordea el costado oeste de la zona de arena, y sobre este hay 6
mesas acompañadas por una luminaria (Fig. 19) en su costado. Están dispuestas sobre un mismo eje, separadas
con espacio suficiente para dar privacidad de las demás. Las 4 mesas ubicadas al sur están en relación con la
zona de las guaduas y de los troncos (Fig. 19).
Ámbito 2: jardín zen (Fig. 3)
Los elementos presentes son principalmente las sillas curvas (Fig. 20) y las guaduas, promoviendo una relación
contemplativa ya que las bancas están dispuestas observando hacia el centro, siendo este un conjunto de plantas
y luminarias, dejando solo el espacio para circular. Estos elementos se encuentran rodeados por las guaduas
que funcionan de barrera lumínica y acústica.
Ámbito 3: zona arbórea (Fig. 4)
Está presente el mobiliario lineal (Fig. 21) dispuesto de manera aleatoria y esporádica, a diferencia de los
árboles que conservan ejes y distancias constantes, este mobiliario se distancia mucho uno de otro.
Ámbito 4: plaza (Fig. 5)
Se encuentran dos franjas de mobiliario, una norte y otra sur. A pesar del carácter diferente de las dos franjas,
el mobiliario (Fig. 22, 23 y 24) se dispone teniendo en cuenta la zona de incidencia de los elementos arbóreos
pero de manera aparentemente aleatoria, y en pocas ocasiones puede notarse una intención de generar zonas
de interacción entre varios mobiliarios. El espejo y pozo de agua (Fig. 22 y 24) están la zona oeste y sur
bordeando la plaza.
3.

Análisis de relaciones usuario-elemento

Tomando como base las diferentes visitas realizadas al sitio, el registro fotográfico y visual, se hace un análisis
de las interacciones que cada usuario establece con el mismo elemento, diferenciados por ámbito, teniendo en
cuenta la actividad realizada y los tiempos de permanencia en las diferentes zonas (ver Tabla 1 en la siguiente
página).
3.1

Comparación de elementos

Comparación de cada tipo de elemento. Para esto, deben tener iguales características pero diferentes
disposiciones o relaciones con otros elementos que permitan observar qué cambios hay en los usos e
interacciones que los usuarios establecen en cada caso para determinar los factores que influyen en la
apropiación del espacio.
Mobiliario A: sillas lineales
Este mobiliario se encuentra entre un espacio de circulación que separa el edificio del Museo del Agua y la
zona de arena, respondiendo efectivamente a estos dos sitios. Los que están en el sur se encuentran próximos
con los troncos (juegos), siendo muy usados por adultos encargados de niños, mientras que los del norte son
usados por parejas o grupos de amigos para conversar o tomar un tiempo de descanso luego de haber estado
en la zona de arena, y en menor medida es usado por padres que vigilan a sus hijos.
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Usuarios
Elemento

Adolescentes
Parejas

Grupos

Adultos
Individuos

Parejas

Grupos

Estudiar

Hablar

Almorzar

Almorzar

Sillas lineales

Jugar

Hablar

Juegos (troncos)

Jugar

Jugar

Jugar

Jugar

Arena

Jugar

Jugar

Jugar

Tomar
fotos

Sillas curvas

Esperar

Jugar

Hablar

Mobiliarios
lineales

Jugar

Hablar

Hablar,
jugar

Lineal

Hablar

Acostarse

Hablar

Descansar

Esperar

Hablar

Esperar
Hablar

Lineal

Jugar

Dormir

Cuadrado

Jugar

Dormir,
hablar

Espejo de agua

Jugar

Pozo de agua

Jugar

Chorros de agua

Jugar

Nota

Discapacitados

Actividades
y recorridos
en el lugar.

Leer

Cuadrado

Convenciones

Empleados

Esperar

Hablar

Pufs

Zona sur

Plaza

Niños

Mesas

Zona norte

Zona
arbórea

Jardín
Zen

Arena

Ámbito

Cuadro de permanencia

0 a 5 min

Esperar,
acostarse
Hablar,
jugar,
acostarse

Hablar
Hablar
Actividades
y recorridos
en el lugar.

Jugar
5 a 15
min

15 a 30
min

30 a 60
min

1a2
horas

2a4
horas

4 horas en adelante

De 0 a 5 min los adultos y adolescentes usan el espacio para recorrer, conocer o pasar por el lugar, sin
estar en un ámbito específico. También toman fotos durante este breve recorrido.

Tabla 1. Tiempos de permanencia, usuario-elemento-actividad.

Mobiliario B: mesas
Todos por igual son utilizados por grupos familiares que se disponen a almorzar y a establecer diálogos entre
ellos, además de observar a los pequeños que juegan en la zona de arena y los tronquitos.
Mobiliario F: mobiliario curvo
Normalmente son usados por grupos de personas que se sientan a conversar. Aquellas bancas que están
ubicadas en la zona occidental son más utilizadas que los que están en el oriente, quizá por el tamiz visual que
permite entrever las actividades que se desarrollan en la zona de arena..
Mobiliario G: bancas lineales
Están emplazadas en la zona verde donde se configura un ambiente de descanso y serenidad, alejadas de las
diversas actividades del parque. Las ubicadas en el costado sur son usadas por familias que van a almorzar,
utilizando a veces este elemento como mesa para comer y poner objetos personales, o por parejas que buscan
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un poco de intimidad, sentándose frente a frente para dialogar o recostándose sobre el mobiliario.
Las que están en el costado norte son poco utilizadas debido a la desconexión que se da con el espacio
introvertido del bambú y el mobiliario cercano al espejo del agua al que le responde principalmente, lo que
resulta en una discontinuidad de espacios. Son usadas por pequeños grupos en cortos periodos de tiempo para
acomodar objetos personales o por empleados para recorrer el parque con un grupo de personas.
Mobiliario J y K: lineal
Distribuidas de forma cercana, junto con árboles y algunas basureras. Aquellos que están en la franja sur, al
lado del espejo de agua, son utilizados principalmente por adultos que se sientan para observar a sus hijos
disfrutar del espejo o simplemente reposan luego de haber estado en él. A veces es utilizado por individuos
que se sientan a ver a los demás o que simplemente se acuestan a dormir.
Aquellos ubicados en esta misma franja en el costado occidental, están al lado de la zona verde que es sereno
y se desconecta de las demás actividades. Debido a esto, son utilizados frecuentemente por parejas de novios,
siendo un espacio un tanto desolado y dejando un pequeño ambiente de privacidad donde este tipo de usuarios
se sienten cómodos para dialogar o besarse. Normalmente uno de ellos está sentado mientras que el otro se
tumba en el mueble, o simplemente se sientan frente a frente.
Los que están en la franja norte se encuentran entre la plaza y una alameda a un nivel más bajo, con la cual no
tiene vínculo. Son usados principalmente por parejas ya que tampoco se desarrollan actividades a su alrededor,
con lo cual se sienten cómodos por la baja presencia de personas.
Mobiliario L: cuadrados
Uno de ellos se encuentra al lado de una ceiba rosada y la zona de arena. Es usado por los empleados del lugar
en donde descargan todos los objetos con los que trabajan y lo cubren con una carpa. Muy pocas veces es
utilizado por otro tipo de usuario si no es para sentarse un rato. Luego, hay uno ubicado al lado del espejo del
agua y un árbol, usado por grupos de amigos que se disponen en él de forma circular para diálogar o jugar
entre sí sin ningún obstáculo entre ellos.
Los dos que se encuentran al final de la plaza son menos utilizados a comparación del anterior, debido a la
poca relación con actividades que se desarrollan alrededor de ellos. Grupos familiares los usan para descargar
sus objetos y descansar, o algunas parejas los utilizan para recostarse y mirar al cielo o mirarse frente a frente.
El que se encuentra en la zona noroccidente es usado por grupos familiares debido a la cercanía que tiene con
los chorros de agua, en donde los adultos descargan sus objetos personales en el mobiliario y se sientan o
acuestan para dialogar, descansar u observar a los menores que juegan en ese espacio. Aquel ubicado en la
zona nororiental, es usado en ocasiones por parejas o grupos de amigos que se recuestan en él, ya que donde
se encuentra no se asocia con alguna actividad debido a su lejanía y el nivel de piso en el que está.

6. CONCLUSIONES
Es importante contar con una diversidad de ámbitos para dinamizar los espacios públicos. Pensar en espacios
que permitan el encuentro y desencuentro de las personas. Es por ello que la disposición del mobiliario se
vuelve un asunto de suma relevancia, ya que de esto depende la configuración de un espacio propicio para la
reunión o el anonimato, la facilidad de programar los espacios y de hacerlos flexibles. Para generar espacios
de encuentro se debe de tener en cuenta la organización de elementos que permitan una interacción cercana,
respondiendo a necesidades como el diálogo y el esparcimiento, mientras que a la hora de diseñar espacios
para el desencuentro se debe pensar en la posibilidad de desplazarse sin ningún obstáculo o interferir en otra
actividad.
Se debe de reconocer el suelo como extensión del mobiliario, teniendo en cuenta los materiales empleados en
los diferentes espacios para soportar el uso y abuso de los usuarios. Reconocer también los factores ambientales
permite posicionar adecuadamente elementos arbóreos o lumínicos que influyen en el uso y permanencia del
espacio sobre los elementos más cercanos.
Las actividades que rodean los elementos condicionan en gran medida el uso que se les pueda dar y el tipo de
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usuario que los utilizará. Es así como una banca puede ser utilizada por diferentes usuarios y para diferentes
actividades dependiendo del sitio en el que se encuentra.
Es necesario tener en cuenta a diversos actores del espacio público que dan un significado diferente a un
elemento como lo son los niños o las personas con algún tipo de discapacidad, con el fin de diseñar elementos
adaptables y no generar barreras, evitando que el espacio público se vuelva un limitante.
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